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ÚVOD 

 
GENDEROVÝ AUDIT 
 
Genderový audit zachycuje organizaci z hlediska rovných příležitostí mužů a žen. Na první pohled se 
může zdát, že se zabývá především zaměstnaneckou strukturou, managementem mateřské a 
rodičovské dovolené nebo zaváděním flexibilních forem práce. Kvalitní genderový audit se však zabývá 
firemní kulturou a sleduje život zaměstnance/kyně ve firmě – od nástupu až po odchod z firmy, od 
„mládí až po stáří“. Cílem genderového auditu je poskytnout vedení pohled zvenčí a na základě této 
externí zpětné vazby usnadnit začlenění konceptu rovných příležitostí do personální politiky 
organizace. Z dlouhodobého hlediska je tedy nutné, aby se jednotlivá opatření promítla ve firemní 
kultuře a politice jako celku. Audit je startovacím můstkem pro pozitivní změnu ve firmě. Přináší 
nezatížený pohled a impulsy k novým řešením, jež při reflektování potřeb zaměstnaných v 
dlouhodobém horizontu přispějí ke zvýšení kreativity týmů, posílení loajality zaměstnaných a 
zkvalitnění firemní kultury. Zpráva z genderového auditu je vždy snímkem instituce v konkrétním čase 
a prostoru. Je potřeba vzít v úvahu, že každá organizace se dynamicky mění. Díky zaznamenaným 
silným a slabým stránkám je však možné, aby vedení následný směr dynamických změn cíleně 
orientovalo ke kvalitnímu, transparentnímu a spravedlivému systému práce s lidskými zdroji. 
 
CENTRUM KAŠPAR, z. s. 
 
Centrum Kašpar, z. s. je nevládní organizací, která pomáhá lidem najít si své místo na trhu práce a 
firmám dělat to nejlepší pro své lidi.  Vzniklo v roce 2005 ve snaze podpořit rodiče dětí při návratu na 
trh práce formou poradenství a vzdělávání. V současné době vyvíjíme vzdělávací moduly s tematikou 
kariérního poradenství pro školy, realizujeme sociální audity se zaměřením na gender a diverzitu v 
organizacích napříč obory a pořádáme kampaně posilující povědomí o nerovné situaci (nejen) na trhu 
práce. Vedle toho nadále pomáháme lidem odhalovat své předpoklady a silné stránky a podporujeme 
je na cestě k tomu správnému zaměstnání. 
 
AUDITNÍ TÝM  
 
Cílem gender auditu je mimo jiné přinést do firmy pohled na personální politiku nezatížený firemní 
optikou. Auditní tým proto kombinuje genderovou expertízu s praktickými zkušenostmi s personálními 
procesy.  
 
Mgr. Jana Benešová, PhD. 

- vedoucí auditorského týmu 
- členka Genderové expertní komory ČR 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 30 audity  

 
Ing. Monika Gavlasová 

- členka auditního týmu 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 9 audity  

 
Ivana Sulovská, DiS. 

- Auditní pracovnice – provádí odborné analytické transkripce a koordinuje auditní práce 
- Publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s 5 audity  
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OBLASTI GENDEROVÉHO AUDITU 
 
S ohledem na Standard kvality genderového úřadu, formulovaný Úřadem vlády ČR, se genderový audit 
vyjadřuje k rámcovým a dílčím tématům a oblastem, jejichž výčet zde předkládáme: 
 

1) Strategie a cíle organizace (mise, vize, hodnoty) 
2) Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 
3) Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů 
4) Řízení lidí, kompetence a předávání informací 
5) Řízení lidských zdrojů s ohledem na gender v kontextu životního cyklu zaměstnance/kyně 
6) Benefity a péče o zaměstnance/kyně (tradiční X inovativní formy, motivace, práce se stresem 

a přetížením) 
7) Vzdělávání a osobní rozvoj  
8) Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, odměňování 
9) Odchody a propouštění lidí 
10) Vnější komunikace, PR, společenská odpovědnost 

 
KONTEXTOVÁ ANALÝZA 
 
V auditované organizaci je činná odborová organizace. Organizace má zpracovány Standardy kvality 
svých služeb a pracuje na jejich naplňování.   
 
Zaměstnává celkem 85 pracovníků, z toho 75 žen a 10 mužů. Počet pracovníků je stabilní a splňují 
zákonem stanovené vzdělávání. 
 
Organizace získala v roce 2013 ocenění v soutěži, jejímž cílem je ocenit a zviditelnit ty organizace 
veřejného sektoru, které si váží svých zaměstnaných a vytvářejí pro ně vstřícné pracovní prostředí. 
Předmětem soutěže byly příkladné přístupy v oblasti rovných příležitostí a péče o zaměstnané. Oceněn 
byl mimo jiné systém hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců/kyň, zaměstnávání diverzní 
zaměstnanecké populace a vstřícný přístup ke slaďování práce a rodiny (úprava pracovní doby 
v návaznosti na spoje, zkrácená pracovní doba, individuální úprava pracovní doby matek a těhotných 
žen).  
 
Organizace se dlouhodobě profesionalizuje – absolvovala personální audit, systémově poskytuje 
zaměstnaným supervizi a možnosti odborného rozvoje. 
 
 
METODY AUDITU 
 

a) Vstupní schůzka – definice zakázky 
 
Vstupní schůzka s nejvyšším vedením organizace byla zaměřena na definici zakázky a určení základní 
metodologické strategie auditu s vazbou na harmonogram. 
 
Cílem organizace je zmapovat potřeby a možnosti lidských zdrojů s vazbou na personální optimalizaci. 
 
Vybrané oblasti zájmu: 
 

▪ Řízení lidí – speciálně na úrovni středního managementu. Cílem je zaměřit se na pracovní 
vztahy a spolupráci, faktory ovlivňující atmosféru na konkrétních úsecích, na řídící kompetence 
a předpoklady vedoucích. 
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▪ Zdroje přetížení a možnosti péče o zaměstnance. Cílem je identifikovat potřeby 
zaměstnanců/kyň, hledat důležité motivátory a účinně čelit vyhoření a vyčerpání. 

 
b) Plošný dotazník 

 
Dotazník, který zaměstnanci/kyně organizace vyplňovali v první polovině prosince 2017, byl rozčleněn 
na 10 rámcových kapitol odpovídajících hlavním tématům genderového auditu, přičemž každá 
obsahovala několik otázek (sekcí). Sejmutá data byla vyhodnocena kombinací kvantitativního a 
kvalitativního analyticko-interpretativního postupu.  
 
Dotazník byl vyplňován s garancí anonymity respondentů/ek. Šířen byl v kombinované podobě (tištěná 
verze pro zaměstnance/kyně preferující nedigitální formu komunikace, elektronická pro ostatní). 
Tištěné dotazníky byly posléze auditním týmem přepsány do elektronického google formuláře, v němž 
proběhlo seskupení všech dat. Vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců/zaměstnankyň (85) je 
návratnost dotazníku nadprůměrná (68,4 %).  
 

c) Analýza webových stránek  
 

Analýza webu kombinovala postup obsahové a diskurzivní analýzy. Probíhala v lednu a únoru 2018 
souběžně s „měkkými“ auditními metodami (rozhovory, diskuse, pozorování). 
 

d) Individuální polostrukturované rozhovory 
 

Scénáře individuálních rozhovorů odpovídaly struktuře kapitol závěrečné auditní zprávy.  
Celkem se uskutečnily 4 hloubkové individuální rozhovory, přičemž jedním z respondentek byl/a 
ředitel/ka organizace. Celková stopáž rozhovorů byla 360 minut (á 90 minut). Všechna interview byla 
zaznamenávána diktafonem, následně přepisována a vyhodnocena kvalitativním analytickým 
postupem (obsahová/diskurzivní analýza). Účastníci/ice podepisovali informovaný souhlas. Proces 
sběru dat se odehrával v rozmezí 9. 1. – 11. 1. 2018. Následně během ledna a února 2018 proběhla 
analýza těchto dat (vícezdrojově v kombinaci s dalšími materiály z dalších metod).  
 

e) Skupinové diskuse metodou focus groups 
 
Metodou tzv. focus group se uskutečnilo celkem 6 diskusí s vedoucími i řadovými zaměstnanci/kyněmi. 
Z vedoucích zaměstnaných byla postavena 1 z 6 skupin. Celkem se skupin účastnilo 32 lidí, což odpovídá 
41 % zaměstnanecké populace. Scénáře fokusních skupin odpovídaly struktuře kapitol závěrečné 
auditní zprávy s tím, že proporčně se prostor pro jednotlivá témata zásadně lišil, jak je pro tuto metodu 
typické. Skupinové diskuse trvaly 6 x 90 minut. Průběh byl zaznamenáván na diktafon, poté přepisován 
a vyhodnocován kvalitativním postupem (obsahová/diskurzivní analýza). Všichni respondenti a 
všechny respondentky podepisovali informovaný souhlas. Sběr dat a vlastní analýza probíhala od ledna 
do února 2018. 
 

f) Pozorování 
 
V termínu 9. 1. 2018 proběhlo 1 x zúčastněné pozorování auditního týmu při poradě širšího vedení za 
účasti ředitele/ky a vedoucí úseků. Přítomnost auditního týmu byla předem ohlášena. Na místě si 
členky týmu ručně pořizovaly poznámky. Cílem bylo především zachytit specifika komunikace, firemní 
atmosféry a přenosu informací. Také na tato data byla uplatněna kvalitativní obsahová a diskurzivní 
analýza. 
 

g) Obsahová analýza dokumentů 
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Po skončení měkkých metod auditu byly vytipovány dokumenty potřebné pro analýzu. Ty auditní tým 
obdržel elektronicky od kontaktní osoby na začátku února 2018. Kvalitativní obsahová/diskurzivní 
analýza probíhala do konce února 2018. 
 
 
STRUKTURA PLNÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  
 
Závěrečná zpráva je v zájmu maximální přehlednosti rozčleněna do kapitol dle jednotlivých témat 
genderového auditu, která byla zkoumána. Kapitoly nenesou striktně názvy tak, jak je uvedeno ve 
standardizovaném výčtu Standardu Úřadu vlády ČR, ale ke všem jmenovaným agendám se vyjadřují.  
 
Kapitoly zachovávají jednotnou strukturu: nejprve je stručně představena zkoumaná oblast, následně 
je uveden seznam zjištění auditního týmu v dané oblasti a pozitivní praxe, tedy zjištění, která jsou 
příkladná, hodná následování. Závěrem jsou uvedena doporučení, která dále rozvíjí identifikované silné 
stránky, případně otevírají zcela nové impulsy a podněty k rozvoji. Doporučení jsou uváděna ve dvou 
větších celcích dle různého stupně jejich obecnosti. „Strategická doporučení“ poskytují širší rámec pro 
„dílčí doporučení“. Doporučení jsou v některých případech završena „tipy pro další rozvoj“, případně 
„výkladovými příklady“, které plasticky přibližují principy a dopady uvedených doporučení. Některá 
témata závěrečné zprávy jsou doplněna ukázkami inspirativní praxe z jiných firem Libereckého kraje 
(tzv. „Inspirace odjinud“).  
 
V textu jsou některá důležitá zjištění ilustrována primárními daty (citacemi) z dotazníků, rozhovorů, 
diskusí či dotazníků. Citace od respondentů/ek jsou vždy označeny uvozovkami a jsou psané kurzívou, 
citované úryvky z dokumentů jsou odsazeny a psány velikostí písma č. 10 s uvedením citovaného 
zdroje. Všechny individuální citace jsou z etických důvodů anonymizovány. Anonymizace obnáší i 
nevyhraněné gramatické rody, případně posouvání osoby mluvčí/ho. 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Děkujeme vedení organizace a všem zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se zapojili do rozhovorů, 
diskusí a dotazníkového šetření. K datům přistupujeme eticky a s velkým respektem.  
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Kapitola 1: Strategie a cíle organizace  
 

V této kapitole je předmětem posouzení formulace mise, vize a strategických cílů organizace. 
Pozornost je zaměřena rovněž na specifické cíle organizace v oblasti prosazování genderové rovnosti.  

 
Pozitivně ceníme, že auditovaná má zformulováno své poslání (misi), cíle a principy sociální služby, 
které logicky rezonují se Standardy kvality a do jisté míry lze od těchto principů odvíjet i strategii řízení 
lidí v organizaci, kterou – byť zatím nikoli v psané podobě – naplňuje nejvyšší vedení organizace 
společně se středním managementem (vedoucími jednotlivých úseků). 
 
Nejvyšší vedení mezi očekávání od genderového auditu mimo jiné formulovalo otázky týkající se právě 
rozvojových vizí v oblasti řízení lidských zdrojů:  

a) Řízení lidí – speciálně na úrovni středního managementu. Cílem je zaměřit se na pracovní 
vztahy a spolupráci, faktory ovlivňující atmosféru na konkrétních úsecích, na řídící kompetence 
a předpoklady vedoucích. 

b) Zdroje přetížení a možnosti péče o zaměstnance. Cílem je identifikovat potřeby 
zaměstnanců/kyň, hledat důležité motivátory a účinně čelit vyhoření a vyčerpání. 

 
Cílem organizace a úsilím nejvyššího vedení je zmapovat potřeby lidských zdrojů s vazbou na 
personální optimalizaci. 
  
Auditní tým pracuje s hypotézou vycházející z volby prvotního zaměření ředitele/ky v začátku svého 
působení. V té době bylo nutné prioritně zvolit taková opatření, která měla přímý vliv na stabilizaci 
organizace, zajištění kvalitní a profesionální poskytované služby a tím uchování kontinuity celé 
organizace. 
 
V květnu 2017 byla pracovníky/icemi organizace zpracována analýza rozvoje poskytovaných služeb 
shrnující míru dosažení jednotlivých strategických cílů v uplynulém období. Analýza shrnuje poslání, 
zásady poskytování a rozpracovává jednotlivé cíle na léta 2018 až 2020. 
 
Další strategický krok, který před vedením aktuálně stojí, je formulovat novou vizi organizace, která 
ponese prvky progresivních trendů, ale také odrazí nové trendy personální a manažerské práce 
s týmem. Tím vedení zajistí dlouhodobou udržitelnost cílů organizace z hlediska odlišení od 
„konkurence“ obdobných organizací a zároveň poskytne tolik potřebné propojení odpovědného 
rozvoje péče o lidské zdroje a již akcentovaného důrazu na kvalitu nabízených služeb.  
 
Vedení společně se středním managementem stojí před nelehkým úkolem najít a formulovat s širokým 
týmem nadčasovou vizi organizace, která propojí jednotlivé pracovní týmy, vystihne jedinečnost a 
ponese své sdělení směrem k zákazníkům/icím, k zaměstnancům a zaměstnankyním. 
 
Vize formulované pro dílčí oblasti činností nyní tuto roli nenaplňují. Z auditu v tomto ohledu téměř 
nevystupují. Pozitivní však je, že vize nasedají na reálné potřeby, mají zdravý základ a zároveň (dle 
Analýzy rozvoje) se na jejich formulování podílel střední management organizace, je tedy do záměrů 
nejužšího vedení zapojen. To je skvělá zpráva. 
 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že poslání organizace a zásady služeb mají zaměstnanci/kyně do 
značné míry zvnitřněné. 
 
Tabulka č. 1: Jak byste vyjádřil/a poslání organizace? 
 

Z důvodu anonymizace byla data z tabulky odstraňěna Četnost 
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Jak ukázaly výsledky dotazníkového šetření i rozhovorů a diskuzí, lidé se na poslání a z něj vyplývajících 
páteřních organizačních hodnot, shodují ve vysoké míře. Při dalším rozvoji organizace je vhodné toto 
zúročit a stavět tak moderní organizační řízení na pevných základech. Poslání se navíc do značné míry 
shoduje s vnitřním hodnotovým nastavením zaměstnanců/kyň. Napříč auditovanými organizacemi 
nelze tuto hodnotovou blízkost považovat za běžný standard. 
 
Blízkost osobních a „firemních“ hodnot, kterou lidé v osobně formulovaném poslání organizace 
spatřují, lze postavit jako kvalitní základ ozdravované pracovní atmosféry. Jednotlivým krokům 
podporujícím zdravé organizační klima a dobrou pracovní atmosféru se budeme věnovat v průběhu 
celé auditní zprávy. 
 
Auditní tým konstatuje, že formulace hodnot, na kterých může být budoucí vize vytvářena, se 
neobejde bez diskusí zdola, které jednotlivé hodnoty „rozpárají“ do dílčích významů pro jednotlivé 
zaměstnance/kyně, a to na všech úsecích, což může pro některé organizace být problematický 
moment. Obzvláště u organizací, kde lidé pociťují obrovskou míru sepjetí s jejím posláním.  
 
I přes tuto pozitivní stránku si dovolujeme nahlas pojmenovat riziko, které může nastat právě 
v okamžik, kdy nedojde ke sjednocení na významech, které ke každé z hodnot přiřadíme.  

 
Jednoznačnost postojů celé organizace pak nese svůj pozitivní dopad na jistotu v každodenních 
situacích. Lidé mohou zažívat oporu vedení při svém rozhodování a ve sporných případech, nacházet 
splavná řešení bez dalších rozkladných dopadů do týmů v podobě odstředivých tendencí. Ty mohou 
v lidech sílit, pokud nepociťují jednotnost a důvěru vedení: 
 
1) Jestliže nově formulovaná vize nebude akceptována všemi zaměstnanými plnohodnotně jako 

závazný princip, tak z pohledu zákazníků/ic budou někteří zaměstnanci „hodní“ a jiní „zlí“. To jen 
podpoří dezorientaci zákazníka/ice, případně povede k jeho manipulativním strategiím. S vazbou 
na to se mohou objevit negativní dopady do týmu a týmové kolegiality. Může to ohrozit ceněné 
vztahy mezi lidmi. 

 
2) Do prosazování nové vize by měli být dle možností zapojeni také zákazníci/ice. Pokud o změně 

nebudou vědět, nemohou na ní spolupracovat. 
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3) Mají-li být vedoucí jednotlivých oddělení (resp. střední management) těmi, kdo řadové 
zaměstnance/kyně motivují k naplňování budoucí vize, musí z jejich postojů být zřejmé vnitřní 
přesvědčení a musí být odbornou/metodickou oporou lidem v týmu. Tak to ale u všech 
vedoucích není. 

 
☺ Dobré praxe: 
 
✓ Organizace se může opřít o kvalitně zpracované poslání a zásady práce formulující organizační 

hodnoty směrem k nabízené službě.  
 
✓ Poslání a principy jsou pravidelně revidovány za účasti širšího týmu. 

 

✓ Zaměstnanci/kyně jsou hodnotově dobře napojeni na formulované a všeobecně přijímané 
poslání. 

 

✓ Formulované poslání zaměstnaní vnímají jako popis společného cíle, ke kterému je možné se 
vztahovat.  
 

✓ Vedení organizace zvládlo prvotní přechod na moderní otevřený způsob řízení při zachování 
kvalitní úrovně nabízených služeb a kontinuity zařízení.  

 

 
✓ Proces ozdravení pracovní atmosféry a vnitřního klimatu pracoviště může stavět na zdravém a 

sebevědomém týmu. 
 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

1) Strategická doporučení: 
 
▪ Doporučujeme postupovat analogicky s tím, jak má organizace nastaveny hodnoty, principy práce 

a cíle v perspektivě „zákazník/ice“ a nastavit v rámci HR strategie také hodnoty, principy a cíle 
v perspektivě „zaměstnanec“. Organizace je také zaměstnavatel. V případě hodnot by bylo 
ideální, aby nebyly nastavovány dvojí, nýbrž aby se stávající výčet povedl doplnit či upravit tak, 
aby odpovídal i druhé zmíněné perspektivě. 
 

▪ Zformulujte cíle v otázce rovných příležitostí a genderu – jak směrem k zákazníkům/icím, tak 
směrem k zaměstnancům/kyním. Typicky může jít o principy naplňování kvalitní služby v souladu 
s genderovou rovností, rovné příležitosti pro každé/ho zaměstnance/kyni během jeho pracovního 
cyklu apod. 
 

▪ Zapojte zaměstnance/kyně do široké debaty na téma hodnot a možností a limitů formulování a 
zavádění nové vize. Tento okamžik je zlomový v otázce dalšího fungování organizace. Ujistěte 
zaměstnance/kyně, že nesnášíte shora žádné hotové know-how, ale že Vás zajímá právě pohled 
zdola a diskuse nad případnými riziky. 
 

▪ Posilujte odborně/metodicky střední management. Sehraje patrně tu nejzásadnější roli v tom, 
zda příklon zařízení k nové vizi řadoví zaměstnanci/kyně zvládnou. 
 

2) Dílčí doporučení: 
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▪ V otázce ustavování firemních hodnot platí, že je lepší 10 x diskutovat, než 1 x napsat. Čas a 
prostor nevyhnutelně potřebují všichni zaměstnanci/kyně napříč úseky (včetně provozních) – aby 
měli příležitost dojít k podobným (či jiným) výsledkům. Na výstupu z dotazníkového šetření na 
otázku týkající se hodnoty „profesionalita“ se jasně ukazuje, jak široké asociace tato kategorie 
skýtá. Nabízí se úvaha, že s kategoriemi typu „individuální přístup“ tomu nebude jinak. Veškeré 
názorové a postojové varianty je zapotřebí sejmout v diskusi a případně zformulovat ke každé 
krystalizující hodnotě komentář, který uvádí širší souvislosti. Pomoci mohou i výkladové 
příklady a kasuistiky, které budete sbírat další praxí a které pomohou stávajícím i nově 
příchozím posilám do týmu. Top management by v tomto měl mít slovo až závěrem. Střední 
management by měl být schopen tyto debaty moderovat. Vyjděte ze seznamu hodnot, které již 
máte a zahajte diskusi se zaměstnanci/kyně. Skvělé je, že se máte od čeho odrazit. 

 
Tabulka č. 2: Co podle Vás znamená „profesionalita“? 
 

Odpověď  Četnost 
bez odpovědi 13 
vzdělání v této oblasti a vztah k této profesi 1 

spokojený zákazník 1 
bezchybné služby pro zákazníky 1 
Vstřícný přístup 1 

profesionální práce 1 
vcítit se do potřeb  1 
odbornost, komunikativnost, loajalita k zařízení 1 

znát svá práva a povinnosti 1 

já osobně, je to mé poslání 1 
lidský přístup, odborné znalosti, odvádět poctivou práci 1 

lidský, zodpovědný přístup k lidem, vzdělaní pracovníci 1 
dostatek odborných znalostí, empatický přístup 1 

odbornost, empatie, spolehlivost, spolupráce 1 
odbornost, profesní růst, zvládání emocí 1 

kombinace teoretických znalostí s praxí podložená dobrými vztahy k lidem 1 
mlčenlivost 1 

pomoc, odborné znalosti 1 
lidi na svém místě 1 
zralost, zodpovědnost 1 

pečlivost a ochota, pochopení 1 

proškolený personál 1 

citlivý přístup a zájem  1 
slušné, lidské a empatické chování  1 
kladný přístup, radost  1 
kvalitní péče 1 
lidský přístup, neurážet 1 
Očekává se diskrétnost. Jsou odborně vyškolený a plně chápající a mají soucit. 1 
Nemám důvod toto řešit. 1 
odborná péče, sociální cítění 1 

být loajální, empatický 1 
plnění očekávaných pracovních úkonů v požadované kvalitě, to vše ruku v ruce s 
empatickým a příjemným přístupem ke všem  1 

profesionální přístup, empatická 1 

dostatečná vzdělanost 1 
empatie 1 
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▪ Pokud se nebude dařit nacházet čisté kategorie mezi hodnotami, je legitimní možností přistoupit 

k definici dyadické.  
 

▪ Doporučujeme vyvarovat se ve výčtu hodnot kategoriím, které nelze garantovat z pozice toho, 
kdo službu poskytuje.  

 
▪ V případě, že nedosáhnete kýžených výstupů s interními zdroji, přizvěte dočasně 

facilitátora/facilitátorku debaty nad hodnotami, ideálně s přesahem k principům genderové 
rovnosti. 

 
▪ Učte se navzájem využívat hodnoty v praxi při řešení konkrétních případů. Dopřejte si v zájmu 

toho řešitelské porady/metodické workshopy. Informativní porady oení, kde se případy 
nesouladu s hodnotami aktuálně zmiňují, nejsou prostorem dostatečným. 

 
▪ Filtrujte přes nastavené kotevní kameny v HR strategii (hodnoty, principy, cíle) všechny dílčí 

personální procesy (nábor, řízení a komunikace, vzdělávání aj.). Jedině tak zajistíte 
transparentnost, konzistentnost a budete pro lidi uvnitř i vně organizace srozumitelní.  
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Kapitola 2: Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 
 

V této kapitole je předmětem zájmu charakteristika firemní kultury, a to zejména s vazbou na 
vztahy a atmosféru na pracovišti, otázku sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace (mobbingu). 
Analyzován je stav pracovního prostředí z hlediska charakteristik přátelského, bezpečného a 
motivujícího prostoru pro práci. Souvisejícím předmětem zájmu je úroveň komunikace a spolupráce 
ve zkoumané organizaci, a to i s vazbou na genderové principy korektní komunikace. Audit sleduje, 
do jaké míry je oblast genderové rovnosti zajištěna procesně a institucionálně. 

 
Kvalita pracovní spolupráce, vzájemná důvěra s vazbou na atmosféru na pracovišti byla vedením 
formulována jako jedna z rozvojových priorit na další období. Vedení usiluje o analýzu situace, věcné 
zhodnocení a hledá optimální způsob, jak tuto oblast cíleně posilovat a rozvíjet optimálním směrem ku 
prospěchu zaměstnanců/kyň i zákazníků/ic. 
 
Současné vedení do značné míry převzalo organizaci za stavu jistého rozkolu na dva tábory. 
Nastupující ředitel/ka organizace hledal/a vhodná rozvojová opatření, přistoupil/a k dílčím 
organizačním změnám, změnám v režimu služeb, které byly motivovány snahou podpořit pracovní 
spolupráci a sladit jednotlivé úseky, dát důležitost všem procesům včetně provozních, podpořit 
týmového ducha zdravé firemní kultury. 
 
Graf č. 1: Považujete firemní kulturu za zdravou? 
 

 
 
 
Firemní kultura organizace je respondenty/kami auditu v dotazníkovém šetření hodnocena převážně 
v pozitivních intencích, v měkkých metodách pak různorodě. Jednotlivé pracovní subtýmy si vytvářejí 
interní klima, které je formováno dílčími hodnotami a často je neseno na míře kvality osobních 
vztahů. 
 
Oblast komunikace napříč organizací je hodnocena spíše rozporuplně. Z pohledu auditního týmu to 
vypadá, že uvnitř jednotlivých směn je obvykle dobrá atmosféra a dobré vztahy, což jde ruku v ruce 
s dobrou vzájemnou komunikací. Lidé na směně si zpravidla pomáhají, podporují se, spolupracují, jsou 
k sobě loajální. Převážně je chválena otevřenost vedoucích zaměstnanců/kyň vůči potřebám řadových 
lidí. 
 
Graf č. 2: Jsou Vaši nadřízení otevření Vašim návrhů, podnětům a pracovním potřebám? 
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Výzvy v kontextu firemní kultury a týmové komunikace se týkají: 

 
1) Nedostatečného toku informací oběma směry (od týmu k vedení a naopak shora dolů) 

 
Pozice, které jsou s nevyšším vedením pracovně či prostorově v úzkém kontaktu, nedostatkem 
informací netrpí. Auditní tým zaznamenal ne zcela rovné podmínky v přístupu k informacím pro 
všechny úseky či jednotlivce. Nerovnost podmínek je způsobena nedostatkem procesů, které mají 
informace nést napříč zařízením. Tam, kde je možné opřít se o fungující pracovní vztahy, se nedostatek 
neprojeví a naopak. 

 
Přechod k modernímu způsobu řízení není v tomto ohledu krátkodobou záležitostí a neobejde se bez 
úzké spolupráce nejvyššího vedení a středního managementu. 
 
Během auditu jsme zaznamenali nejistotu v týmu, která souvisela se zatím nekomunikovanou 
změnou způsobu předávání informací prostřednictvím zápisu z porad vedení. Lidé byli v nejistotě, 
nerozuměli, proč z jejich hlediska funkční praxe se má bez bližšího vysvětlení měnit. 
 
Řízení změny tak po nejvyšším vedení doléhá především na střední management. Podmínkou úspěšné 
implementace nového opatření je porozumění na úrovni vedoucích úseků, dostatečná informovanost 
vedoucích pracovníků/ic a dovednost změnu dále nést a řídit na svých úsecích. 
 

2) Limitů v pracovní spolupráci 
 
Pracovní týmy rozdělené na úseky mají relativně málo příležitostí se navzájem odborně, profesně i 
lidsky sdílet. Pokud vedení nepřichází naproti dílčími opatřeními, lidé zatíženi každodenní operativou 
málokdy najdou prostor vystoupit ze zajetých kolejí. Lidé vnímají odcizení. 
 
Pociťované rezervy na úrovni komunikace a spolupráce, pokud vezmeme v potaz optiku organizace 
jako celku, se týkají jak možností vzájemného pracovního kontaktu mezi jednotlivými úseky, tak i 
prostupnosti vertikální. Graf, který charakterizuje organizaci z hlediska nastavení pracovních vztahů, 
indikuje, že týmovost je lidmi v organizaci pociťována velmi marginálně: 
 
Graf č. 3: Označte prohlášení, které podle Vás nejlépe charakterizuje organizaci 
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3) Nedostatku respektu k odbornosti a práci druhých 
 
Nedílnou součástí profesionálního přístupu ke své vlastní práci je respekt k profesi a odbornosti 
druhých. Především kolegové/klegyně na provozních úsecích častěji než jinde zažívají nerespektování 
či zneviditelňování výsledků své práce. 
 
Profesní vyřazení „na druhou kolej“ má často podobu i informačního vakua či vzniku tzv. „osamělých 
pozic“. I přes jednoznačně zachycenou snahu ředitele/ky o zapojování provozních úseků do dění a 
zájmu hlavního proudu jsme v auditu zaznamenali v některých ohledech výraznější nerovnováhu. 
 

4) Pociťovaného nerovného přístupu k jednotlivým úsekům  
 

Během rozhovorů a diskusí jsme zaznamenali významnou nerovnováhu v pociťovaném zájmu o 
jednotlivé úseky ze strany nejvyššího vedení. Jedná se o jinou formu vnímaného zařazení na onu již 
zmiňovanou „druhou kolej“. Zaměstnanci/kyně je vnímají velmi intenzivně.  
 
Minimum prostoru je v běžné práci věnováno na sdílení postojů, přístupů, na metodické sjednocení 
s vazbou na práci. Rozvoj odborných sdružení (uskupení) a poskytnutí spravedlivého zájmu podpoří 
propojení týmů a zajistí spravedlivý přístup k pozornosti vedení. 
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5) Ocenění kvality a její prezentace dovnitř organizace 
 

V kontextu problémů s komunikací uvádíme také zpětnou vazbu k vnímání získávaných ocenění kvality. 
Přestože jde o jednoznačně pozitivní ohodnocení organizace, týmem je v důsledku vnímáno 
ambivalentně. Ocenění kvality vlastní práce je jednoznačně pozitivní, avšak v tuto chvíli 
nepodporuje týmového ducha, ani tolik ceněné mezilidské vztahy. Lidé vnímají práci na svém 
oddělení jako stejně dobře zvládnutou, ale bez vnějšího ocenění a vyzdvižení. 
 
Graf č. 4: Jak byste vyjádřil/a míru své pracovní spokojenosti? 
 

 
 
Pokud bychom si chtěli učinit čistě statistickou představu o míře pracovní spokojenosti 
zaměstnanců/kyň, pak průměrná známka je 2,16. To je samozřejmě pouze číslo. Navzdory tomuto 
spíše dobrému výsledku se v rámci auditu objevuje překvapivé zjištění, které se týká pociťované 
nerovnosti mezi zaměstnanci/kyněmi. Z dotazníku vyplývá, že celkem 16 respondentů/ek (27 %) se 
setkalo s chováním, jež by bylo možné charakterizovat jako „obtěžování“ či „šikanu“. 
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Graf č. 5: Zažil/a jste někdy v týmu obtěžování či šikanu mezi zaměstnanci (osobně či 
zprostředkovaně)? 
 

 
 
Je zřejmé, že část uvedených zkušeností se může týkat minulosti – spadat např. do období 
předchozích vedení. V rámci měkkých metod auditu se podařilo rozklíčovat, že k pocitům nerovného 
zacházení může aktuálně docházet v důsledku: 
 
1) Provozních komplikací související se skloubením různorodých úseků. Vedení i personál se 

v rámci organizace potýkají s dopady nekoncepčního nastavení mimo organizace. Není v silách ani 
jedné strany situaci zcela vyřešit k úplné spokojenosti. Rozkol však dopadá na vnitřní atmosféru 
pracovní i vztahovou. Situace se s různou intenzitou a periodou opakují na různých úsecích. To 
poukazuje na potřebu koncepčního přístupu ze strany nejvyššího vedení, ale i trpělivou práci se 
středním managementem. 

 
2) Spoléhání na nepříznivou situaci na trhu práce. Personální krize může dopadnout i na organizaci 

a celá řada regionálních zaměstnavatelů se s ní již nyní potýká ve významné míře. Tito 
zaměstnavatelé usilují o získání pracovní síly a vytváří tak reálné konkurenční prostředí i ve vztahu 
ke kvalitě vnitřní atmosféry organizace. 

 
3) Část pociťovaných nerovností je bezpochyby nesena také na genderových stereotypech a 

předsudcích, jež jsou mezi zaměstnanci/kyněmi poměrně rozšířené. Laické zjednodušené 
představy o tom, jací jsou muži, přitom převažují nad stereotypy o ženách. Je to nepřekvapivé – 
muži jsou v organizaci v početní menšině (10 : 75), v pozici tzv. tokenů. Jejich přítomnosti je tak 
dopřávána zvýšená pozornost. 

 
Doporučujeme věnovat těmto obíhajícím představám pozornost (viz doporučení v závěru této 
kapitoly). Z nereflektovaných stereotypů a předsudků by vyplývalo, že femininita (ženská role) by byla 
hlavní kompetencí pro výkon práce v auditované organizaci – což nepochybně pravdou není. Limitující 
jsou zvnitřněné stereotypy také v kontextu náboru a schopnosti oslovit potenciální kvalitní uchazeče o 
zaměstnání v organizaci (muže i ženy). 
 
To, že genderová rovnost jako podstatná charakteristika firemní kultury v tuto chvíli 
zaměstnanci/kyněmi není jednoznačně pociťovaná, dokumentuje graf níže. Celých 20 % 
respondentů/ek se k výroku o rovných podmínkách staví jednoznačně či spíše polemicky. 
Graf č. 6: „V naší organizaci mají zaměstnanci i zaměstnankyně rovné podmínky.“ Souhlasíte s tímto 
prohlášením? 
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Organizace má zpracovaný etický kodex, podrobně popisuje chtěné jednání a postoje v jednotlivých 
situacích. Při všeobecné znalosti mezi týmem tak může velmi dobře posloužit jako jednotící normativ 
pro široké spektrum pracovních činností a to ve vztahu k zákazníkům/icí,, ale také 
spolupracovníkům/icím, sobě samému, veřejnosti. Normativ také pracuje s příklady jednání, které je 
vysloveně nežádoucí a může vést k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 
 
I přes detailní rozpracování je normativ koncipován typicky pro organizace stejného zaměření – je 
zaměřen na kvalitu práce zaměstnanců/kyň ve vztahu k uživatelům/kám. Jako takový logicky nemůže 
naplňovat svou funkci směrem dovnitř – být i závazkem zaměstnavatele vůči zaměstnancům (tuto 
perspektivu postrádá), závazkem zaměstnaných vůči kolegům/kolegyním, ale také závazkem 
zaměstnavatele ve vztahu k veřejnosti. V tuto chvíli nejde o materiál, v němž by například 
zaměstnanci/kyně mohli hledat oporu při řešení situací na hranici obtěžování, šikany či diskriminace. 
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Graf. č. 7: Jste spokojen/a s úrovní komunikace mezi dospělými? 
 

 
 
 
Tabulka č. 3: Co podle Vás nejvíce upevňuje vzájemnou komunikaci a pozitivní atmosféru? 
 

Odpověď  Četnost 

Bez odpovědi. 14 

Snaha o upřímnost a tolerance. 4 

Komunikace mezi sebou. 2 

Otevřenost. 2 

Rovné jednání se všemi zaměstnanci. 2 

Vzájemná spolupráce, pracovitost. 2 

Vzájemná důvěra, přímost. 2 

Vše je o lidech, někdo chce komunikovat, někdo vůbec! 1 

Asi důvěra personálu, loajalita, pravdomluvnost. 1 

Dobrá péče  1 

Dobrá vzájemná komunikace. 1 

Dobře řečená upřímnost. 1 

Důvěra. Dobré vztahy.  1 

Empatie a smysl pro humor. 1 

Férové jednání. 1 

Hlavně upřímnost a tolerance. 1 

Kolektiv  1 

Možnost bez obav říci svůj názor. 1 

Možnost jednání a společných porad mezi jednotlivými odděleními. 1 

Nevím. 1 

Pozitivní myšlení. 1 

Pracovitost. 1 

Profesní otevřenost - pozitivní. 1 

Práce. 1 

Solidarita mezi lidmi. 1 

Spokojenost nebo nespokojenost zaměstnanců. 1 

Spokojený zákazník 1 

Stmelování kolektivu ze všech oddělení, nedělat rozdíly. 1 
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Upřímnost, pravdomluvnost, bez přetvářky + férové jednání se zaměstnanci. 1 

Upřímnost, rovné, přímé jednání, mluvit na rovinu, nemlžit. 1 

Určitě kompromisy. 1 

Vstřícnost, ochota důvěra. 1 

Vztahy. 1 

Vědomí všech zúčastněných, že na dobré komunikaci stojí kvalita naší práce.  1 

 
 
 
☺ Dobrá praxe: 
 
✓ Většina zaměstnanců/kyň má důvěru ve vedení organizace: 

 
Graf č. 8: Máte důvěru ve vedení organizace? 
 

 
 

✓ Je skvělé, že většina respondentů spatřuje v prostředí organizace prostředí své profesní 
seberealizace. Dostatek pozitivních podnětů pro svou práci reflektuje naprostá většina 
zaměstnanců/kyň. 
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Graf č. 9: Považujete pracovní prostředí za podnětné pro svou práci? 

 
 
✓ Ředitel/ka organizace si při svém nástupu dal/a vnitřní závazek poskytnout důležitost všem 

úsekům včetně všech provozních. 
 

✓ Organizace má detailně formulovaný etický normativ popisující širokou škálu situací.  
 

 
✓ Nejvyšší vedení reflektuje odstředivé tendence, které ovlivňují pracovní spolupráci v týmech, 

usiluje o pochopení mechanismů, které k situaci negativně přispívají. Aktivně hledá optimální 
přístupy, je motivováno situaci rozvojovými opatřeními zvládnout, což dokládá i zapojení do 
genderového auditu. 

 
 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
▪ Podpořte spolupráci napříč pracovními týmy zajištěním rovného přístupu ke všem úsekům. 

Pravidelně zařazujte do kalendáře opatření, která rozvíjí dobrou pracovní atmosféru. Do 
vymýšlení vhodných formátů zapojte střední management i řadové zaměstnance/kyně. 
 

▪ Vytrvejte ve vytváření demokratických principů nového stylu řízení. Velmi dobře v tomto ohledu 
poslouží nově formulovaná neformální odborná uskupení (odborná sdružení či pracovní skupiny) 
svolané úkolově pro vytvoření například nových standardů kvality, nově formulovaného 
etického kodexu organizace, definování pěti základních organizačních hodnot nebo pravidel 
komunikace apod. Tato uskupení mohou dostat svůj prostor na celotýmové poradě, aby oslovila 
další zájemce či seznámila s výsledky své práce a svých návrhů celý tým. 
 

▪ Doporučujeme strategicky přistoupit k otázce genderové rovnosti, a to nejméně v těchto 
v intencích: 
 

a) Veškeré podněty týkající se kvality/nekvality práce by se měly stávat předmětem 
standardizovaného pracovního hodnocení, nikoli domněnek nesených na genderové 
kategorii, která to zdánlivě unese a vypadá, že je neškodná. Muž, který pracuje dobře, si může 
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a priori připadat pod drobnohledem, neboť zkrátka náleží k menšinovému genderu 
v organizaci. To je nežádoucí jev.  

 
b) Zaměstnancům/kyním by pomohlo, kdyby měli možnost právě o genderových rolích, 

stereotypech a představách hovořit otevřeně (a konstruktivně) mezi sebou. „Péče“ 
v kontextu formulování nové vize, je totiž z podstaty genderovaná kategorie, v naší společnosti 
spjatá s ženskou rolí a náležící do sféry genderově vychýlené dělby práce v rodině. Tudíž není 
na místě si myslet, že by nepodléhaly stereotypní dělbě práce. 
 

c) I v souvislosti s potupující personální krizí roste tlak na odkládání předsudků a stereotypů, 
které mohou blokovat personální rozvoj organizace. Příklady lze spatřovat přímo v organizaci. 
Pokud je cílem obohatit tým, získat větší rozmanitost, je třeba odložit stereotypní uvažování 
vázané na gender a cíleně jejich překonávání deklarovat i na úrovni vedení (např. podobou 
náborové inzerce, strukturou benefitů aj.). 
 

▪ Důsledně trvejte na dodržování nastavených hierarchií a kompetencí v rámci pracovní 
spolupráce. Smyslem není vytvářet bariéry a neosobní vztahy mezi lidmi, ale právě vztahům 
odlehčit. Pokud budou respektovány pracovní role a kompetence, nebudou se 
zaměstnanci/kyně tolik vyčerpávat v rámci osobního nasazení. 
 

2) Dílčí doporučení: 
 

▪ Revidujte stávající etický kodex, nebo vytvořte „mutaci“ sledující linku organizace coby 
zaměstnavatele. Doporučujeme do etického kodexu zahrnout také principy genderové rovnosti a 
materiál finalizovat v genderově citlivém jazykovém provedení. Jde o další dílčí signál 
profesionality organizace. 

 
▪ Navrhujeme zpracování komunikačního desatera jako zhmotnění zásad pro otevřenou a rovnou 

komunikaci mezi lidmi v organizaci. Součástí desatera by rovněž měl být závazek genderově 
korektní komunikace. 

 
▪ Podporujte intertýmovou spolupráci a dialog všemi dostupnými nástroji. Vzájemná komunikace 

může přinést jedině obohacení – dozvím se o metodách a osvědčených tipech z praxe přímo od 
kolegů/kolegyň. Jde o nejdostupnější formu interního vzdělávání. To lze podpořit také 
workshopy přímo vedenými zájemci z týmu.  
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Kapitola 3: Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů 
 

V této kapitole je zaměřena pozornost na jeden z klíčových personálních procesů organizace. 
Analyzována je celková strategie v oblasti lidských zdrojů, konkrétní nástroje v oblasti náboru a 
následný proces zaškolování (pracovní adaptace). Ve všech fázích je opět interpretačním rastrem 
rovněž hledisko genderové rovnosti. 

 
Nábor je v auditované organizaci realizován procesem, který je z dlouhodobého hlediska doposud 
funkční a z vnitřního pohledu i stabilizovaný (opírá se o personální směrnici č. 3 Získávání a výběr 
nových pracovníků). Vedení skvěle zúročuje vnitřní potenciál a pracuje s interními zdroji. V kontextu 
nových trendů na trhu práce a vývoje v rámci kraje bude management stát před potřebou nastavení 
nové koncepce náboru z důvodu zajištění potřebné pracovní síly.  
 
V tomto ohledu stojí vedení před vysoce aktuálním tématem. Organizace připravuje novou koncepci 
řízení a právě v tomto čase se vytvářejí další generace pracovníků/pracovnic, jež budou moci 
nastolenou vizi posouvat dál. 
 
Management doposud během náboru a adaptace nemohl jednotnou vizi zařízení uplatňovat nikoli 
z důvodu její absence, ale malé přítomnosti v každodenním životě organizace. Jakmile se však podaří 
zajistit napříč všemi úseky shodu, je možné ji posunout také do vnější komunikace jako téma 
podporující vnímání organizace coby atraktivního lokálního zaměstnavatele. 
 
Pozitivní zpětnou vazbou pro management organizace je, že většina respondentů/ek vnímá přijímací 
pohovor jako příjemný. 
 
Pohovor je pomyslnou první vstupenkou do organizace a první dojem má tendenci se do mysli 
člověka zapsat s trvalými dozvuky. Jeho pozitivní vyznění je velmi cenné zjištění. 
 
Graf č. 10: Jaké bylo Vaše přijímací řízení v době nástupu? 
 

a) Atmosféra 
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b) Profesionalita 

 
 
Do organizace přicházejí uchazeči/uchazečky s rozmanitými vstupními motivacemi. Tabulka níže 
reflektuje, že nezanedbatelná část lidí spojuje své aktuální působiště s potřebou finanční jistoty a 
práce v regionu a s blízkostí zaměstnání bydlišti. Dále je významná také potřeba změny zaměstnání, 
což může indikovat potřebu životní či profesní změny v souladu s osobními hodnotami. Významná je 
také motivace spojená s výhodnou pracovní dobou nebo možnost jejího uzpůsobení a uplatnění 
práce v oboru. 
 
Tabulka č. 4: Co bylo v době nástupu hlavním důvodem Vašeho zájmu o práci v této organizaci? 
 

Odpověď Četnost 

finanční jistota, trvalá práce v regionu, potřeba zaměstnání 21 

blízkost zaměstnání bydlišti, práce v regionu 11 

potřeba změny povolání 9 

práce v oboru 6 

bez odpovědi 5 

umožnění přizpůsobení pracovní doby, výhodná pracovní doba 5 

práce mezi lidmi 2 

rodinné důvody 1 

zdravotní důvody 1 

předchozí brigády 1 

bylo to mé přání od dětství 1 

 
Z auditu vyplynulo, že systém adaptace, přestože je v organizaci procesně nastaven, neprobíhá 
v praxi u všech zaměstnanců/kyň stejně. 
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Graf č. 11: Věnoval zaměstnavatel dostatek prostoru Vašemu pracovnímu zaškolení? 
 

 
 
Organizace již nějakou dobu pociťuje nedostatek kvalitních uchazečů/uchazeček o práci v organizaci. 
 
Graf č. 12: Jak hodnotíte kvalitu výběru zaměstnanců/zaměstnankyň? 
 

 
 
Prozatím se organizace díky umístění nedostává do významnější personální krize, přesto vedení si 
uvědomuje těžkosti vyplývající z nedostatku konkrétních odborností v regionu. Zároveň je agenda 
spojená s náborem lidí kompletně v kompetenci personalistky organizace, která je nositelkou 
informací z vnějšku zařízení. Panuje snaha využívat referencí od bývalých zaměstnavatelů.  
 
V tuto chvíli mají inzeráty spíše formální podobu, která v zásadě odráží požadavky na pozici dané 
zákonem. Co schází, je motivační rozměr inzerátu. Sdělení, které by dokázalo připoutat a oslovit 
osoby, které smýšlí hodnotově spřízněně, a to (v určitých mezích) bez ohledu na vzdělání. 
 
Pro obsahové osvěžení náborové inzerce může být inspirativní pohled respondentů/kyň, kteří si měli 
na chvíli představit sami sebe v roli referujících na svého stávajícího zaměstnavatele: 
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Graf č. 13: Kdybyste měl/a tu možnost, na co byste se pokoušel/a motivovat osoby zvažující 
zaměstnání v auditované organizaci? 
 

 
 
V týmu v tomto kontextu zaznívá apel na organizaci profesních koleček či interních mikrostáží na 
jiných odděleních v rámci adaptace nováčků, ale i jako prevence syndromu vyhoření. Během VŘ se 
lidé shodují na dobré praxi spočívající v možnosti vyzkoušet si práci na svém budoucím pracovišti. 
Shodují se však na tom, že nemají představu o návazném fungování na dalších odděleních, 
v některých případech vůbec neznají provoz ani prostory mimo své pracoviště. Během rozhovorů se 
lidé přímo zamýšleli nad modelem vhodných opatření v souvislosti s jednostranným přetížením a 
zároveň s ohledem na zachování provozu. 
 
☺ Dobrá praxe: 
 
✓ Většina nově příchozích vnímá vstupní pohovor jako příjemný i profesionální. Gratulujeme! 

 
✓ Organizace příkladným způsobem zúročuje potenciál vnitřních personálních zdrojů.  Osvědčené 

pracující z provozních úseků, kteří aspirují na práci v přímé péči, po doplnění potřebného vzdělání 
interně na tyto pozice posouvá. Šetrně tak zohledňuje specifika náboru daná regionem i osobní 
potřeby lidí s ohledem na jejich osobní situaci (rodiče pečující o malé děti apod.). 

 
✓ Během VŘ se lidé shodují na dobré praxi spočívající v možnosti vyzkoušet si práci na svém 

budoucím pracovišti. 
 

✓ Lidé jsou po svém příchodu kolektivem převážně dobře přijímáni a během adaptace jsou 
podporováni. 
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✓ V případě, že je adaptace z objektivních důvodů komplikovaná nepřítomností zaškolující/ho 
pracovníka/ce, funkčním způsobem přebírá roli vedoucí pracoviště. 

 

✓ Pozitivně hodnotíme, že práce zaškolujícího garanta/garantky má vazbu k systému finančního 
hodnocení. 

 
☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
 
1) Strategická doporučení: 

 
▪ Náborový proces je v současné době klíčový pro složení budoucích generací pracovních týmu. 

Současné i budoucí pracovní generace nesou vizi a poslání a podílí se na změně stylu ve smyslu 
budování otevření demokratické organizace. V tomto ohledu doporučujeme úzce propojit 
náborový a adaptační proces s formulovanou vizí. 
 

▪ Doporučujeme pohlížet na zveřejňované inzeráty také jako na nástroj, kterým organizace 
intenzivně komunikuje se svým okolím. Dává tak najevo své směrování, oslovuje budoucí 
pracovní generace. Pokud organizace pociťuje nedostatek kvalitních uchazečů/ek o práci 
v organizaci, pak cílem je vypisovat výběrová řízení co nejčastěji, což se nyní neděje. Pokud 
potenciální zájemce/zájemkyně o práci neuvidí „aktivitu“ v sekci „Kariéra“, může snadno nabýt 
dojmu, že organizace je vnějším zájemcům spíše nedostupná. 

 
▪ Celkově osvěžte formát náborových inzerátů. Zákonným požadavkům lze dostát i na platformě, 

která přitáhne pozornost, bude neokoukaná, odlišná od „konkurence“. Nově formulujte vizi a 
hodnoty a zužitkujte je při náboru, komunikujte je nízkoprahově – cílem je protnout se 
s motivací člověka bez ohledu na jeho sociální status, vzdělání a další.  
 

▪ Systematizujte adaptační proces a poskytněte střednímu managementu metodickou podporu 
k jeho řízení směrem dolů. Na úrovni top managementu si vyžadujte zápisy z adaptačních 
rozhovorů a chtějte po středním managementu aktivní postoj k problémům v rámci adaptace.  

 

▪ Nominujte standardně (vždy) garanta/garantku adaptace (na všech úsecích), definujte, co se od 
této role očekává - a jaké konkrétní má dopady do systému odměňování. Také s garantem veďte 
osobní rozhovor týkající se začlenění nového člověka. Rozhovor s odstupem 1 měsíce po 
nástupu může proběhnout i ve složení vedení – garant – nováček. Pamatujte na odměnu pro 
zavádějícího kolegu/kolegyni standardě pro všechny úseky. 

 
▪ Vytvářejte mentoringové programy napříč generacemi a pracovními pozicemi. Vytipujte a 

proškolte mentory/mentorky pro jednotlivé odbornosti a pracujte s mentoringem jako 
motivačním nástrojem. 

 

▪ Protněte náborové strategie s moderními technologiemi. Jednou z možností může být cyklus 
náborových videí šířený po sociálních sítích, který přiláká potřebné méně zastoupené generace a 
poskytne účinnou prevenci „generačního výpadku“ do budoucna. 

 

▪ Na úrovni top managementu si dopřejte expertní konzultace pro oblast náboru a adaptace – 
např. formou grantového projektu. Jde o prioritní oblast pro Strategii HR procesů. 
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2) Dílčí doporučení: 
 

▪ Zviditelněte sekci „Volná pracovní místa“ na webu organizace. Kariéra v organizaci je něčím, co 
komunikuje s návštěvníkem/návštěvnicí stránek v první linii. Sekci věnujte náležitou péči – viz 
doporučení níže. 
 

▪ Náborové inzeráty v tuto chvíli nejsou téměř využívané. Doporučujeme je zařadit jako 
standardní (vždy využívaný) nástroj náboru. Zúročujte v nich své přednosti, silné stránky, 
pozitivní příklady a dobrou pracovní atmosféru. Cíleně je tak propojujte s jedinečností vize 
právě vaší organizace. Chcete přece, aby zájemci o zaměstnání měli chuť pracovat ne „v nějaké 
organizaci podobného typu“, ale právě u Vás. Můžete být schopni oslovit dokonce i ty, kdo si 
práci v tomto oboru dosud nepřipouštěli jako alternativu. Celá řada dobrých příkladů vám 
jednoznačně pomůže oživit znění inzerátů a být tak na trhu práce konkurenceschopní. 
 

▪ Doporučujeme při formulování inzerátu pracovat s genderovým obsahem nejen formálně (např. 
v podobě genderově korektního jazyka u názvu pozice), ale také aktivně v těle inzerátu. Pokud 
máte co nabídnout studujícím, pečujícím či rodičům malých dětí, a zúročíte to v obsahu sdělení 
inzerátu, snáze se s Vámi uchazeč/ka identifikuje. Stejně tak získáte větší možnost oslovit na 
volné pracovní pozice také ze strany netradičních zájemců o práci (např. z řad mužů, nebo mladé 
„generace Z“). Zaměřit se můžete například na muže, kteří díky svým osobním zkušenostem (s 
péčí v rodině, osobnostním nastavením, nespokojeností u zaměstnavatele) souzní s hodnotami a 
vizí. Pro další příklon ke stabilitě je strategicky významné podpořit větší diverzitu pracovních týmů 
na všech úsecích. 

 

TIPY: 
 

✓ Rozmanitost lze formulovat jako výhodu směrem ke kvalitě poskytované služby a 
zároveň jako významný příspěvek na podpoření pracovní spolupráce i (nejen 
personální) stability celého zařízení. 

 
✓ Rozmanitost (věkovou, genderovou) lze cíleně zúročit při vytváření rodinné atmosféry.  

 

 
▪ Rozmyslete motto a také „náborový slogan“. Při nejbližší příležitosti (výjezdní školení, odborná 

pracovní porada) si zadejte jako pracovní téma nábor nových lidí do týmu a usilujte o zapojení 
stávajících zaměstnanců/kyň do odborné debaty. Stanovte si, jaké od workshopu očekáváte 
výstupy. Speciálně lidé, kteří jsou v organizaci zatím poměrně krátce (2 – 3 roky), jsou experty na 
vnitřní obraz organizace a dokáží se na ni stále ještě podívat také zvenčí – očima uchazeče/ky o 
práci. Využijte jejich know-how. 

 
▪ Formulujte očekávání od nově nastupujících lidí do týmu, a to i se specifiky pro jednotlivé úseky 

a pro řadové/vedoucí zaměstnance/kyně. Formulace pracovních kompetencí se Vám bude velmi 
hodit také v oblasti hodnocení a odměňování (kapitola č. 8). Na základě identifikovaných 
kompetencí rozvíjejte modelové situace za využití metodiky Assessment center a využívejte je 
v rámci výběrových řízení. 

 
▪ Zvažte využití psychodiagnostických metod v rámci výběrového řízení. Zahrňte do přijímacího 

pohovoru vedle ověřování odborné stránky uchazeče také metody a nástroje, které ověřují 
osobnostní nastavení jedince. Osobnostní testy, testy týmových rolí a podobné nástroje mohou 
o člověku ledacos prozradit. Tím se neříká, že je potřeba výstupům slepě věřit a spoléhat na ně. 
Mohou ale pomoci novým lidem vystříhat se protiúkolům a naplňovat myšlenku diverzity týmu. 
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Tipy: 

 
✓ Testy týmových rolí – např. Belbinův test. Ne všichni v týmu mohou být inovátory. 

Potřebují k sobě také realizátory a dotahovače. Pokud nebudou role v týmu 
vyvážené, může to komplikovat pracovní i lidské vztahy a přispívat k psychickému 
vyhoření jednotlivců. 
 

✓ Praktická část pohovoru – např. řešení zvolené modelové situace, nebo Barrettův 
test hodnot. Pokud chcete, aby nově příchozí lidé zastávali podobné firemní 
hodnoty, ke kterým se hlásí auditovaná organizace, je zapotřebí, aby se o nich 
dozvěděli včas (a aby je potkávali i v dalších procesech). 

 
▪ Zařaďte do přijímacího pohovoru stabilně důležitá témata, jakými jsou pracovní náplň, systém 

benefitů, odměňování, pravidla adaptace, etický kodex, rovné příležitosti a nediskriminace 
apod.  

 
▪ Nepodceňte rituály spojené s příchodem nového člověka. Představení na poradě, na 

jednotlivých odděleních a také představení na provozních úsecích a naopak by mělo být 
samozřejmostí. 

 
▪ Vytvořte formálně-neformální brožuru pro nově příchozí zaměstnané. Noví 

zaměstnanci/kyně  bývají po nástupu zahrnuti záplavou informací nebo naopak tápou ve 
vakuu. Brožura jim pomůže rychleji se zorientovat ve zvyklostech organizace, pochopit jeho 
filozofii a lépe tak zapadnout mezi stávající zaměstnance. Zadejte tvorbu přímo 
zaměstnancům. Propojte přitom starší i mladší generaci, „juniory“ i služebně starší.  

 
Tipy: 
 

✓ Nezapomeňte, že v procesu adaptace nových lidí je každá pomůcka dobrá – 
posloužit mohou fotografie členů a členek týmu (včetně provozních 
zaměstnaných) se jmény s vazbou na prostorové rozmístění areálu organizace. 
Fotografie nemusí být standardizované a mohou vznikat průběžně na akcích 
organizace. Z fotografií lze vytvořit nástěnnou koláž. Mohou být také součástí 
zmíněné adaptační brožury.  

 
✓ Za vedení taktéž nezapomeňte do brožury vtisknout pár dobrých rad a tipů ze své 

perspektivy. A rozhodně zúročte v brožuře hlavní strategické cíle organizace – 
stručně, jasně, hravě.  

 

✓ Alternativou brožury je zaměstnanecké „welcome video“ – vytvářené ideálně vždy 
adresně pro konkrétního příchozího člověka.  

 
▪ Kouzlo je v detailech. Umožněte novému člověku, aby zahájil pracovní kariéru ve vaší 

organizaci příjemným překvapením. Umístěte mu na pracovní stůl či skříňku malou čokoládku 
se vzkazem „Vítej u nás.“ Máte-li výtvarně zdatného kolegu či kolegyni, nechť opatří vzkaz také 
malůvkou. Nováček pak může hádat, kdo všechno se na tvorbě vstupního vzkazu podílel – a 
začíná se propojovat s týmem. Současně bude motivován do budoucna milá překvapení 
„posílat dál“. 
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▪ Doporučujeme zvážit zavedení „adaptačního kolečka“, kdy zaměstnanec během zkušební 
doby projde více úseky a typy činností. Je to důležité jak pro odborný rozvoj a specifikaci 
předností a schopností nováčka, tak pro týmové stmelení a podporu vzájemného 
(odborného i osobního) respektu. 

 
▪ Nepodceňte procesy adaptace také po návratu s mateřské/rodičovské dovolené či po 

dlouhodobějším pracovním výpadku např. v důsledku nemoci. Každá organizace se 
dynamicky mění a již půlroční výpadek může znamenat ztrátu kontextu (viz kapitola 5).  
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Kapitola 4: Řízení lidí, kompetence a předávání informací 
 

V této kapitole je řešen příčný pilíř personálních procesů, kterým je řízení lidských zdrojů. Přístup 
k informacím je jednou ze základních podmínek rovného zacházení a způsob nastavení přenosu 
informací leccos vypovídá o firemní kultuře a politice organizace. Řízení lidských zdrojů neodlučitelně 
souvisí s kompetencemi a profily, jež jsou rovněž v centru zájmu. 

 
Auditovaná organizace má funkčně nastavenou organizační hierarchii a systém řízení. Popisy 
pracovních činností zahrnují precizní popis kompetencí a zodpovědností a společně s pracovním 
řádem, Etickými normami pracovníka a dalšími dokumenty vytváří robustní základ pro systém řízení. 
 
Audit ukazuje, že tento vstupně dobře nastavený systém vlivem různých faktorů vykazuje mezery na 
úrovni realizační. Slabiny lze shrnout do těchto oblastí: 
 

1) Zaměstnanci/kyně poukazují na výpadky v informacích, které se týkají splnění jejich náplně 
práce, ať už směrem k práci v přímé péči nebo v provozních úsecích. Určitou hladinu 
informačních šumů akceptují, ale pokud tyto šumy komplikují práci, pak jim začínají výrazně 
překážet. Výhrady se týkají rovněž opožděnosti podstatných informací, případně úplné 
absence konečného rozhodnutí. 

 
2) Co se týká vertikální komunikace zdola nahoru, pociťují zaměstnanci/kyně rezervy v tom 

smyslu, že formulovaným podnětům zdola není ve vyšších hierarchiích věnována náležitá 
pozornost. Vnímají nedostatečnou akceschopnost, důslednost při zacházení s podnětem, ale 
také minimum zpětných informací o výsledku. 

 
3) Zaměstnanci/kyně pociťují deficit v odborné (metodické) stránce řízení lidí. Jsou situace, kdy 

tápou, jak se mají rozhodnout či postupovat, nikoli z důvodů své nekompetence, ale nejasného 
směrování za celou organizaci. Vnímají potřebu nejasné situace vysvětlit, metodicky 
analyzovat a společně dojít k přijatelnému řešení. Potřebují zažívat větší oporu vedení v jejich 
každodenním rozhodování. 
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Graf č. 14: „Mám vždy dostatek informací, které potřebuji pro svou práci.“ Souhlasíte s tímto 
prohlášením? 
 

 
 
Z hlediska forem předávání informací převažuje osobní forma komunikace formálního charakteru – 
páteř informačního toku tvoří porada vedení (1 - 2 x za dva týdny) kombinovaná s celotýmovou 
poradou všech zaměstnaných (nesena propracovaným vícestupňovým systémem 1 x měsíčně). 
Předávání odborných informací probíhá při předání směny. Některá oddělení přistoupila ke svým 
mikro poradám. 
 
Z porady vedení jsou pořizovány zápisy. Auditní tým zaznamenal během měkkých auditních metod 
změnu ohledně šíření tohoto zápisu dále na jednotlivé úseky. Nejvyšší vedení bylo motivováno 
posílením kompetencí středního managementu. Cílem změny bylo rozlišovat, které informace jsou 
určené pro tým a které jsou pro vedení. Změna však v době realizace měkkých auditních metod nebyla 
dostatečně vyjasněna, přestože lidé o ní již věděli. Taková situace vytváří v lidech velké napětí a 
pracovní nejistotu. Nerozumí záměrům (byť dobrým) svého vedení. Dopady v podobě nejistoty a 
rozkolu doléhají na míru pracovní spolupráce. 
 
Z pohledu auditního týmu jde o rozumné rozhodnutí systém interních porad posílit pravidelnou 
poradou úzkého vedení. Avšak pokud jsou podobným rychlým rozhodnutím lidé vystavováni často a 
zároveň tyto změny nejsou předem dostatečně komunikovány, mohu být pro tým nesrozumitelné. Jde 
o situaci, ve které se množí nejasnosti, pochybnosti, již výše zmiňované šumy. Z auditního pohledu je 
třeba obdobně myslet také na osamělé pozice. 
 
Na příkladu spuštění genderového auditu v organizaci se ilustrují některé nedostatky v přenosu 
informací. Téměř 14 % respondentů/ek se o auditu dozvědělo jinak než prostřednictvím hlavního 
informačního toku. Nejde o vysoké číslo, přesto může poskytnout informaci o tom, že někteří lidé 
z hlavního proudu mohou opakovaně vypadávat. Může tak jít o další zdroj informačních šumů, které 
mají negativní dopad na pracovní spolupráci. 
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Graf č. 15: Jakým způsobem jste získal/a informaci o spuštění genderového auditu? 
 

 
 
Zápisy z porad, které měl auditní tým k dispozici pro analýzu dokumentů, vyplývá, že se nejedná o 
strukturovanou formu, která umožňuje přehlednou evidenci úkolů, termínů a odpovědností. 
Jednotlivá sdělení a úkoly jsou na poradě pojmenovány. Zápis jednotlivá témata fixuje, zároveň však 
nepočítá s dalším vyhodnocením například z hlediska splněných úkolů a dořešených 
problematických situací. Snáze se tak může přihodit, že některé informace tak dále neputují a lidé 
mohou mít zesílený dojem, že jejich problémy se neřeší. 
 
Z hlediska kompetencí a pracovní spolupráce je třeba v rámci auditu tematizovat také vazbu mezi 
zaměstnanci/kyněmi, kteří pracují se zákazníky/icemi, a pracovníky/pracovnicemi provozu. Tato 
oblast vesměs nebyla problematizována. Naopak – v některých konkrétních případech jsou 
zaměstnankyně na provozních pozicích přímo vtaženy do chodu celého zařízení, mají jasné povědomí 
o jeho fungování, jsou integrovanou součástí týmu a mají cenné přesahy k odborné práci. Tato 
spolupráce byla pozitivně hodnocena z obou stran. 
 
Výjimku v této oblasti tvoří sekce kuchyně. Na rozdíl od ostatních provozních úseků je zde silně patrná 
izolace od zbytku zařízení. Přes velmi těžkou práci lidé zažívají pocit nedocenění jejich úsilí. Na tyto 
pracující silně dopadá realita obtížného zastupování. Jiné provozní úseky se dokáží v případě 
nepřítomnosti krátkodobě vhodně vykrýt. Na úseku kuchyně tato opatření naráží na objektivní 
komplikace. Jedná se o provoz náročný na bezpečnost, odbornou průpravu a zaškolení. Krátkodobá 
výpomoc do kuchyně nemusí být skutečnou pomocí. Tuto náročnou práci hned každý nezvládne. 
 
☺ Dobré praxe: 
 
✓ Přenos informací je systémově nesen prostřednictvím pracovních porad vedoucích úseků, 

probíhají dle potřeby týdně nebo 1 x za dva týdny. Celotýmové porady pak s měsíční frekvencí. 
 

✓ Zařízení má detailně zpracované kompetence a odpovědnosti v rámci popisů práce. 
 
✓ Oceňujeme odvahu vedení přijímat nová opatření v systému řízení a předávání informací. Vedení 

je proaktivní, hledá vhodné cesty a nebojí se pilotovat nové metody. 
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✓ Je skvělé, že naprostá většina informací je nesena písemnou formou doprovázenou osobním 
podáním. Lidský faktor je sice vždy náchylný ke zkreslení, ale osobní kontakt počítá s možností 
doplňujících vysvětlení a zpětné vazby z hlediska porozumění neseným informacím. 

 
✓ Vedení aktuálně posiluje kompetence středního managementu v systému řízení lidí (změna 

systému předávání informací). 
 

✓ Z vybraných oddělení zaznívá velká spokojenost s občasnou přítomností ředitele/ky organizace na 
jejich úsecích.  

 
☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
▪ Trpělivě nastavujte systém moderního řízení po dvou navzájem prolnutých (ale systémově 

odlišných) liniích – řízení procesů (ve vazbě na lidské zdroje) a odborné řízení týmů. Vedoucí 
potřebují explicitní informaci, jaká je jejich role. Osvěžujte v dobrém slova smyslu linii vedoucích 
pracovníků/ic s cílem vymanit jednotlivce z profesní nejistoty, která se zdaleka nemusí odvíjet 
od délky praxe. 
 

▪ Nově doporučujeme rozvíjet započatý příklon k modernímu řízení směrem k horizontálním 
platformám řízení odborných agend a komunikace po horizontální nehierchické úrovni. Tím 
podporovat otevřený dialog a informační prostupnost. Ty by v sobě mohly zahrnovat v tuto chvíli 
poněkud upozaděný aspekt odborných metodických agend. V jiných organizacích existují 
odborné komise, tematické pracovní skupiny apod. 

 

▪ Pokud je např. potřeba posouvat vizi zařízení a formulovat páteřní hodnoty s vazbou na revizi 
systému hodnocení zaměstnanců/kyň, pak by toto téma měla řešit horizontálně fungující 
odborná platforma s dobrovolnou (leč honorovanou) účastí různých pozic napříč úseky. Výstupy 
těchto skupin/komisí budou sdíleny a otevřeny připomínkování (hlasováním, na mimořádné 
poradě, nebo v rámci pravidelné celotýmové porady). Konečné rozhodnutí v nejasných 
výstupech by teprve měla mít osoba, jež má přidělenu kompetenci za daný proces. V uvedených 
případech např. ředitel/ka (vize a hodnoty) a personalista/ka (hodnocení zaměstnanců/kyň). 

 
▪ Zesilujte tok informací směrem shora – platí, že čím níže postupujeme v organizační hierarchii, 

tím více informačních kanálů je třeba zapojovat. 
 

2) Dílčí doporučení:  
 

▪ Hledejte a zmnožujte nástroje a formáty přenosu informací. Osobní komunikace je vynikající pilíř. 
Hledejte ale i doplňující nástroje – příkladem může být bodová kostra hlavních výstupů, jež jsou 
neseny na poradách úseků či oddělení, v tištěné podobě. Nebojte se také využívat techniku – 
například promítat body porady během jednání projektorem na stěnu či plátno. 

 
▪ Sbírejte podněty od zaměstnanců/kyň do jednotlivých řešitelských porad a motivujte 

k zapojování (např. předem mailovou formou k vedoucí/mu porady, nebo předáním podnětu 
v tištěné podobě). Tímto lidi aktivizujte, ale počítejte s časovými nároky, které toto zapojení 
generuje. Prostor je potřeba dát diskusi podnětů i nesení zpětné vazby ke zbytku týmu. 

 
▪ Doporučujeme jasně odlišit a standardně zavést informativní a řešitelské typy porad. Umožní 

Vám být efektivnější časově a dotahovat věci do konce. Na informativní poradě často vyvstanou 
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témata vhodná k další diskusi, ale zpravidla na ně není čas na místě. K řešitelské poradě nadto 
můžete přizvat další zainteresované aktéry a umožnit intertýmovou diskusi. 
 

▪ Posilujte střední management v manažerských dovednostech. Zaveďte pro top management a 
střední management individuální a skupinový koučink, zaměřený na dosahování profesní 
integrity a profesních cílů v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkušenosti s tímto typem osobnostně-
profesního rozvoje v organizacích jsou velmi pozitivní.  

 
▪ Doporučujeme zavést strukturovanou formu zápisů z porad. Efektivní zpravidla bývá elektronická 

forma, jež je nesena na různých typech vstupujících informací – viz výkladový příklad. 
 

VÝKLADOVÝ PŘÍKLAD: 
 
Pro porady doporučujeme pracovat s tabulkovým zápisem. Ten přináší výhodu celkové přehlednosti 
a sdružení tematicky příbuzných agend. Doporučujeme třídit zaznívající informace podle kategorií 
(„úkol“, „sdělení“, „stanovisko“, „výsledek“, „hodnocení“ apod.), aby bylo zřejmé, jak se dál s informací 
pracuje. Uvedené členění lze zavést i na pozadí větších tematických celků porady – např. „odborné 
procesy“, „provozní procesy“ apod. 
 
Poté, co se podaří kategorizovat informace, je možné vytvářet jejich logické a přehledné souhrny 
(Přehled všech sdělení, přehled všech úkolů atd.), což může být stěžejní pro rychlou orientaci v zápisu 
zejména pro ty, kdo absentovali na poradě. Současně se již tabulka se souhrnem sdělení může ocitat 
v příloze emailového reportu do nižších struktur. 
 
Doporučujeme v druhém kroku provázat „zápis“ s podkladem pro vedení porady. Se zápisovou 
tabulkou může přímo na místě pracovat jak zapisující osoba (doplňovat, revidovat), tak vedoucí porady. 
Prvním bodem porady poté může být revize úkolů z minulé porady a jejich případné odstranění 
z tabulky. Uvedené opatření současně nebrání tištěné archivaci vždy aktuální podoby zápisové tabulky.  
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Kapitola 5: Řízení lidských zdrojů s ohledem na gender v kontextu životního 
cyklu zaměstnance/kyně 
 

V této kapitole je tematizováno zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a strategie řízení lidí 
v otázce genderu a diverzity. Předmětem zájmu jsou konkrétní opatření na podporu slaďování práce 
a osobního života různých skupin (ženy, muži, absolventi, lidé 55+ atd.), prosazování flexibilních 
forem práce či fungování managementu rodičovských dovolených. 

  
V auditované organizaci je v tuto chvíli zaměstnán 85 lidí, z toho 10 mužů a 75 žen. Obsazení 
vedoucích pozic v organizaci (střední management) odpovídá genderové struktuře zaměstnanců/kyň 
na řadových pozicích. Organizace nemá koncepčně nastavený management lidských zdrojů s ohledem 
na gender, umí však k těmto otázkám citlivě přistoupit a především je ochotné naslouchat expertním 
pohledům zvenčí a zkušenostem odjinud.  
 
Mezi zaměstnanci/kyněmi převažuje generace 40+. Průměrný věk v organizaci je po zaokrouhlení 43 
let. Evropským průměrem je přitom 39 let, českým průměrem 42 let. Demografický trend naznačuje, 
že i toto číslo se bude zvyšovat. Přesto je aktuálně třeba podrobit kritickému oku stárnutí 
zaměstnanecké populace v auditované organizaci. 
 
Budeme-li hledat vysvětlení v konzervativním chování zaměstnanců/kyň a nízké tendenci 
k odchodům (a tudíž přirozeném stárnutí stabilního zaměstnaneckého kmene), úplně se nám tato 
hypotéza nepotvrdí. Jak ukazuje graf níže, z hlediska délky pracovního působení zaměstnanců/kyň je 
nejvýraznější částí skupina lidí s délkou pracovního poměru do 10 let. (To potvrzují i celkové 
personální statistiky organizace, kdy celých 28 lidí z 85 pracuje v organizaci méně než 10 let.) 18 lidí (31 
% respondentů) patří mezi služební „juniory“ (0 – 5 let).  Naopak nejméně zastoupenou kategorií je 
skupina lidí nad 20 let praxe. 
 
Graf č. 16: Délka Vašeho pracovního působení. 
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Auditní tým tak vysvětlení spatřuje spíše v tom, že s narůstající životní zralostí člověk může snáze 
docházet k tomu, že se raději bude profesně seberealizovat někde, kde má práce určitý „vyšší smysl“. 
Zároveň hraje roli i lokalita limitující šíři potenciálních zájemců. Avšak z druhého úhlu pohledu v zájmu 
diverzity týmů je důležité hledat rezervy v náborových strategiích s cílem oslovit mladou a nejmladší 
generaci pro práci v organizaci. Zde se otevírá velký potenciál, neboť právě pro mladou generaci je 
hlavním kritériem fakt, jestli je práce bude bavit. Pak je šance, že akceptují i nižší mzdové ohodnocení. 
Více viz příloha č. 1.  
 
Graf č. 17: Funguje u Vás mezigenerační spolupráce a výměna zkušeností? 
 

 
 
Z dotazníku vyplynulo, že některou z forem flexibilního pracovního uspořádání může zažívat 
43 %  respondentů/ek (25 odpovědí). To skvělá praxe. Gratulujeme. Současně ceníme praxi v podobě 
sdíleného pracovního místa (6 pracovních pozic), které zatím stále napříč organizacemi není 
plnohodnotně využíváno.  
 
Současně z měkkých auditních metod vyplývá, že vedení je v případě potřeb pružné pracovní doby 
vstřícné. Často již při přijímání nováčka do organizace jsou otázky související s pracovní dobou 
předmětem diskusí. Vedení je v této souvislosti otevřené, spatřuje v pružném zaměstnávání potenciál 
pro udržení pracovníků i potřebného know-how uvnitř organizace. Aktivně hledá způsoby, jak potřeby 
obou stran vzájemně sladit. 
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Graf č. 18: Máte možnost pracovat v některé z flexibilních forem práce? 
 

  
 
Na základě výpovědí v měkkých auditních metodách auditní tým usuzuje, že převážná část lidí, kteří 
v dotazníku uvedli odpověď „nemám“, nebo neodpověděli vůbec, pracují v systému 12hodinových 
směn. Flexibilní formy práce jim pak nepřipadají relevantní. Přesto většinově akcentují individuální 
vstřícnost při úpravě pracovní doby (např. posuny začátků a konců směny, nebo nárazové přesunutí 
směny v důsledku mimořádné situace apod.).  
 
Část respondentů/ek v rozhovorech a metodách uvedla, že systém 12hodinových směn je pro ně 
daleko příjemnější pro sladění práce a rodiny, ale také pro čerpání dovolené, než běžný pracovní 
režim. Vznikají jim větší celky volných dní, a současně považují svůj pobyt na 12hodinové směně za 
efektivnější pro práci se zákazníky/icemi. 
 
Graf č. 19: Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život? 
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Graf ukazuje, že celkové hodnocení možnosti sladit pracovní a osobní život ze strany zaměstnanců/kyň 
otevírá určitě prostor pro další podpůrná opatření. Může se jednat o rozšiřování stávajících forem 
pružné organizace práce, ale také o péči o duševní hygienu zaměstnanců/kyň. Pocit schopnosti sladit 
práci a osobní život se může odvíjet také od toho, kolik práce si člověk „nosí domů v hlavě“. V tomto 
ohledu zaznívají inspirativní momenty v oblasti osobnostního rozvoje v kapitole č. 7. 
 
☺ Dobrá praxe: 
 

✓ Zavedená pružná pracovní doba na vybraných pozicích, které blíže specifikuje Pracovní řád 
organizace. 
 

✓ Celkem 6 respondentů/ek uvedlo, že má možnost pracovat v rámci sdíleného pracovního 
místa. 
 

✓ Individuální vstřícnost vedení při úpravě pracovní doby zaměstnanců/kyň. Vedení je otevřené 
a vnímavé k potřebám zaměstnaných ohledně pružného zaměstnávání. Je motivováno 
nacházet řešení, která kloubí potřeby organizace i jednotlivce. Ať už se jedná o péči o malé 
děti a zabezpečení rodiny, nebo péči o stárnoucí rodiče, zaměstnavatel pracuje s těmito 
situacemi v životním cyklu zaměstnance ohleduplně. 
 

✓ Rodina je v organizaci vnímána jako nedílná součást života zaměstnaných, široké vedení si 
uvědomuje, že nemožnost sladění obou sfér je z dlouhodobého hlediska pro zaměstnavatele 
nevýhodné. Při plánování služeb se vychází vstříc rodinným párům. 

 
✓ Část zaměstnanců/kyň oceňuje i směnný provoz jako nástroj, jenž generuje více 

efektivnějšího času možného strávit jako pracovní volno. 
 

✓ Auditovaná organizace vytváří příznivé podmínky i pro zaměstnávání lidí se zdravotním 
znevýhodněním. 
 

✓ Organizace částečně udržuje vazby s lidmi během mateřské či rodičovské dovolené. Jsou 
příležitostně přizýváni na akce i některá školení. Stejně tak jsou přizýváni na vybrané akce i lidé 
odchozí do důchodu. 

 
☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
▪ Vytvořte strategii diversity managementu,  zhotovte konkrétní plán implementace s přidělenými 

kompetencemi. Speciální pozornost věnujte vyvážení týmu z hlediska genderu a z hlediska 
generačního – a definujte potřebné kroky v oblasti pracovní motivace, flexibility práce, 
hodnocení, apod. Vyžádejte si metodickou podporu externích mentorů/mentorek, např. 
s vazbou na navazující grantový projekt. 
 

▪ Nastavujte adaptační procesy – i po návratu z mateřské/rodičovské dovolené či jiném typu 
pracovní pauzy (stáž aj.) je nutné zajistit proces splavného začlenění. 

 
▪ Přijímejte preventivní a podpůrná opatření pro snižování zátěže pracovníků na všech úsecích, tedy 

i na všech provozních, v zájmu prevence vyhoření a fluktuace. 
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▪ Organizace má v tuto chvíli 1 ženu na rodičovské dovolené. Během auditních rozhovorů a diskusí 
nepanovala shoda na tom, kolik žen je aktuálně na MD/RD, nebylo jednoznačné, kolik žen,  
případně kdy se budou to práce vracet. Zaměstnanci/kyně s nimi převážně nejsou v pracovním 
kontaktu, nebo se o tuto oblast nezajímají. Vždy jde samozřejmě o priority a potřeby na straně 
samotných zaměstnanců/kyň odcházejících na MD/RD – jejich motivace k pracovnímu kontaktu 
se různí. Doporučujeme však zavést či rozvíjet alespoň dílčí nástroje udržování pracovní 
spolupráce – například zasílání newsletterů za jednotlivé úseky či domy o aktuálním pracovním 
dění (4 x ročně) či snímání a naplňování průběžných vzdělávacích potřeb (vedením), ale také 
monitorování aktuální motivace k částečnému či plnému pracovnímu zapojení. 

 
Graf č. 20: Jste v pracovním kontaktu se zaměstnanci/kyněmi, kteří jsou momentálně na rodičovské 
dovolené? 
 

 
 

2) Dílčí doporučení: 
 

▪ Vytvořte stručný a přehledný manuálek týkající se pracovní doby – zahrňte v něm všechny 
důležité praktické informace, tipy a pokyny, tak aby manuál mohl aspirovat mimo jiné na roli 
dílčího podpůrného materiálu pro adaptaci nově nastupujících lidí.  

 
▪ Dopřejte vyššímu a střednímu managementu vzdělávání v oblasti gender a diversity 

managementu. Využijte např. navazující grantový projekt.  Pracovnicím v oblasti personalistiky a 
účetnictví dopřejte školení v oblasti nových metod HR.  

 

▪ Prostřednictvím personálního oddělení sledujte na úrovni středního a top managementu nové 
trendy v oblasti náboru a personálních strategií. Generační typologie, které pomáhají uchopit a 
vysvětlit chování různých skupin aktérů na trhu práce, mohou být užitečným vodítkem pro 
nastavení nejen náborové strategie. (Samozřejmě, tak jako každá typologie, nechť je brána 
s nadhledem a nikoli dogmaticky.) Viz příloha č. 1. 

 

▪ Zaměřte se na management rodičovských dovolených a odchodů do důchodu. 
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Kapitola 6: Benefity a péče o zaměstnance/kyně 
 

V této kapitole jsou analyzovány tradiční i inovativní nástroje motivace zaměstnanců/zaměstnankyň 
a péče o jejich fyzickou i duševní kondici. Součástí kapitoly je práce se stresem a přetížením 
zaměstnanců/kyň. Kritickou optikou je nahlížena skladba zaměstnaneckých benefitů s vazbou na 
genderovou rovnost a cíle organizace v souvisejících personálních procesech (nábor, hodnocení).  

 
Pozitivním zjištěním je, že naprostá většina zaměstnanců/kyň zná velmi dobře nabídku stávajících 
zaměstnaneckých benefitů: 
 
Auditní tým následně věnoval pozornost tomu, zda a jaké funkce benefity v organizaci aktuálně plní. 
Obecně nejčastějšími funkcemi, kvůli kterým se vyplatí benefity mít, jsou: 1) individuální motivace, 2) 
aktivizace a zapojení lidí, 3) vzájemné propojování a týmová spolupráce, 4) eliminace přetížení, 
vyčerpání a stresu (včetně work-life balance). 
 
Nikdy se nezavděčíte všem. Vyplácí se však přenést alespoň částečně zodpovědnost za nabídku 
benefitů do rukou lidem.  
 
Tabulka č. 5: Které z benefitů/výhod považujete pro sebe za skutečně motivující? 
 

Odpověď  Četnost 

masáže (i více než 2 ročně) 27 
příspěvek na obědy 17 

bezúročné půjčky z FKSP 10 

bez odpovědi 8 
důchodové připojištění 8 
posunutí pracovní doby, pružná nebo zkrácená pracovní doba 6 
odměny k výročím 3 
školení, kurzy, další vzdělávání 3 

nenárokové složky mzdy za pracovní výkony, odměny, prémie 3 
možnost brigád a praxí pro děti zaměstnanců 2 
vedení účtu v KB zdarma 2 

kolektiv 1 
možnost praxí a brigád dětem pracovníků 1 
poukazy 1 

příjemné pracovní prostředí 1 

vitamíny 1 

příspěvek na dovolenou 1 
super vedoucí a parta 1 

zpětná vazba 1 

všechny 1 
nevím 1 
žádné 1 

 
Z tabulky výše vyplývá, že v organizaci jsou aktuálně oblíbené 3 typy benefitů: 
 

1) Benefity, které jsou zaměřeny na relaxaci – pokrývají konkrétní potřebu kompenzace fyzického 
přetížení (masáže). 
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2) Benefity, které zčásti navyšují „výdělek“ zaměstnance/kyně – např. příspěvek na obědy, 
bezúročné půjčky z FKSP, příspěvek na důchodové připojištění. 

 
3) Benefity, které mají vazbu k work-life balance – pružná nebo zkrácená pracovní doba 

 
Při dotazu na případné nové benefity respondenti/ky některé benefity opakují ze stávající nabídky, což 
může poukazovat na mezeru v informovanosti, případně opakují využívané benefity, dále formulují 
některé nové náměty: 
 
Tabulka č. 6: Jaký nový (tj. jiný než je součástí stávající nabídky) benefit/výhodu ze strany 
zaměstnavatele byste nejvíce uvítal/a? 
 

   Odpověď Četnost 

bez odpovědi 18 
2 - 3 dny volna - nad rámec dovolené - sick days 11 

příspěvek na dovolenou 10 
pobyt v lázních, příspěvek na odpočinkový pobyt, relaxační pobyty 5 
Nevím 4 

vyšší plat, třináctý plat 3 
více dovolené  3 
příspěvek na dětský tábor 2 

odměnu za dobře vykonanou práci, odměny 2 x za rok 2 
kulturní akce pro zaměstnance, divadla, koncerty (sleva na vstupné) 2 

rozšířit nabídku čerpání z fondu FKSP 2 

rehabilitace, více jak 2 masáže za rok 2 
Lékárna 1 

matkám s malými dětmi - zkrácení pracovní doby a posunutí pracovní doby 1 
možnost mít 2 pracovní síly dovolenou v jeden termín a neplánovat dovolenou rok dopředu 1 
po 5 letech praxe 1 x za 2 roky 14 denní lázně 1 

Supervize 1 
teambuilding  1 

vyšší příspěvek na důchodové připojištění 1 

čerpání půjčky 1 

příspěvek na mimopracovní aktivitu, např. sport, kultura 1 

 

Lidé se shodují na tom, že faktická nabídka benefitů není tím hlavním důvodem, proč v organizaci 

pracují. Nabízených benefitů si váží a jejich aktualizovaná nabídka je pro ně důležitá. Stejně tak jako 

pravidelné ověřování propojení skladby benefitů s jejich reálnými potřebami. 

Během rozhovorů respondenti/ky sami přicházeli s reálnými nápady, jak nabídku benefitů osvěžit a 
hned také nacházeli způsoby, jak je uskutečnit. Je to známka zdravě fungujícího týmu. Gratulujeme. 
Podobné inciativy doporučujeme podchycovat a dále rozvíjet. 

V měkkých metodách se zaměstnanci/kyně shodují na benefitech nefinančních, které mají významný 
vliv na vnitřní motivaci. Zároveň je zde patrné riziko vyhoření v důsledku neexistence postupu. Jedná 
se však o nemožnost postupu po vertikální linii. Jako prevence slouží rozvoj horizontálních struktur 
řízení – odborní a tematické pracovní skupiny či profesní uskupení. 

Početně méně zastoupené, ale přesto přítomné, jsou hlasy nabádající k většímu zastoupení FFOP – viz 
kapitola č. 5.  
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Lákají také benefity, které odlehčí jejich tělu i mysli. V rozhovorech a diskusích zaznívaly další náměty 
na relaxaci, včetně formátu svépomocných či interně poskytovaných benefitů. Zároveň je patrná 
vysoká míra vyčerpání, nebezpečí vyhoření a ztráty motivace. 

V diskusích o benefitech byly ze strany respondentů/ek jmenovány také neformální akce (výlety, 
divadlo, koncert, akce na zahradě). Lidé reflektují, že nemusí být zájem u všech, přesto má smysl se o 
ně opět pokoušet. 
 
Na některých provozních úsecích je jako tíživá a vyčerpávající vnímána skutečnost, že je obtížně 
zajistitelná zastupitelnost v případě náhlého pracovního výpadku. Na pracující dopadá tíha 
odpovědnosti. Vědí, že zajištění zástupu kolegům/kolegyním komplikuje práci. Tato situace generuje 
další stres a zatížení. 

Během rozhovorů a diskusí jsme zaznamenali zvýšenou citlivost na předem avizovaná opatření 

v oblasti benefitů, která posléze nejsou naplněna. Obdobný negativní dopad je citelný v situacích, kdy 

nepřišlo od týmu (a od vedení) poděkování za snahu a přípravu, což snižuje motivaci se na akci podílet 

i příště. 

Některé z nabízených benefitů jsou týmem správně vnímány jako podpora dobré pracovní atmosféry 
na pracovišti, rozvoj zdravých osobních vztahů, vzájemného poznání a podpora spolupráce.  

Za pozornost však stojí, že mezi motivujícími benefity je naprosto marginálně zastoupen osobnostní 
a odborný rozvoj. Otevírá se tím prostor pro zvnitřnění tohoto typu benefitu – viz kapitola č. 7. 

☺ Dobrá praxe: 
 
✓ Stávající zaměstnanci/kyně velmi dobře znají spektrum nabízených benefitů.  

 
✓ Odborné týmové vzdělávání spojené s večeří nebo s posezením na zahradě. 

 

✓ Důraz na bezpečné prostředí. 
 
✓ Neformální akce probíhají s dobrými zkušenostmi. Jsou přítomny v diskusích. Celá řada lidí by jich 

uvítala vícero a různých typů, lidé se shodují na tom, že jsou potřebné a posilují pracovní 
spolupráci. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategické doporučení: 
 
▪ V kontextu úvodu této kapitoly si stanovte koncepci zaměstnaneckých benefitů. Jaké funkce 

mají plnit právě ve vaší organizaci? Jde o zmíněnou motivaci, propojenost týmů, eliminaci 
vyhoření, nebo něco dalšího? Jakou roli v nabídce má hrát zaměstnavatel a jakou 
zaměstnanci/kyně? 
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2) Dílčí doporučení: 
 
▪ Komunikujte do týmu výzvu spojenou s kreativním ztvárněním seznamu zaměstnaneckých 

benefitů. Nápad a spolupráci týmu na vytváření seznamu honorujte. Podobné aktivity mohou 
povzbudit a provázat tým, lépe se poznat a kriticky se nad stávající nabídkou zamyslet. Výsledek 
může mít podobu koláže, posteru nebo třeba mapy a měl by být součástí pracovního prostředí 
jednotlivých oddělení. Sledujte, co se při vytváření ocitá na seznamu. Jsou v něm kromě tradičních 
materiálních benefitů zastoupené hodnoty? Atmosféra na pracovišti? Vztahy? Diskutujte o 
seznamu s týmem a umožňujte mu jej pravidelně revidovat (např. doplňovat o již zmíněné 
hodnotové prvky). 
 

▪ Doporučujeme 1 x ročně provést průzkum spokojenosti spojený s hlasováním o případný nový 
benefit/benefity z předem definovaného předvýběru. 

 
▪ Doporučujeme v intencích „pečujících“ benefitů zavést i pro řadové a provozní 

zaměstnance/kyně nenárokový benefit v podobě rozvojového koučinku. Je důležitý pro sladění 
požadavků plynoucích z profesní a soukromé sféry, ale také pro prevenci vyhoření a pro možnost 
oddělit práci a soukromí z hlediska stanovení hranic jednotlivých rolí. Souvisejícím velmi 
podstatným typem benefitu, který posiluje bezpečí na pracovišti ve fyzickém i psychickém 
významu, je dostupná krizová intervence pro potřeby zaměstnanců/kyň. Navrhujeme pilotovat 
přítomnost psychologa - krizového interventa na pracovišti. 

 
▪ Zvažte zavedení sick days – například ve spolupráci s odborovou organizací. Tyto dny nemusí mít 

striktně formát indispozičního volna, ale také např. volna s možností využití pro účely slaďování 
(family days), nebo nespecifikovaného volna pro široké spektrum využití (tzv. free days). 
Zaměstnanci/kyně sice uvádějí, že individuální domluva je v případě nárazové potřeby možná, 
systémové opatření působí z psychologického hlediska bezpečněji – a je klíčovou vstupní 
podmínkou pro rovné příležitosti. 

 

▪ Pro posílení zastupitelnosti a zároveň vzájemného odborného respektu i pracovní spolupráce 
(vzájemné sblížení) doporučujeme zavedení interního kolečka po odděleních. Pracovní kolečko 
může být standardní součástí adaptačního procesu pro nově nastupující a formou interních stáží 
jako preventivní opatření proti vyhoření. 

 
▪ Vytrvejte v oslovování týmu (znovu a opakovaně oslovujte) a zapojování do dílčích úkolů 

spojených s obměnou nabídky benefitů i realizací některých (např. společných) akcí. S Vaší 
podporou a vědomím, že jde o dobrou věc pro celou organizaci, se lidé časem osmělí. 
 

▪ Využívejte interních zdrojů (expertnosti) v organizaci. Příkladem mohou být interně 
poskytované tolik žádané masáže, rehabilitace, ale také například tvořivé zaměstnanecké 
workshopy. 
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Kapitola 7: Vzdělávání a osobní rozvoj 
 

V této kapitole je řešena koncepce vzdělávání zaměstnanců/kyň, ať už s vazbou k odbornému rozvoji, 
nebo osobnímu růstu. Obojí má zřejmý zúročitelný potenciál v profesní kariéře zaměstnance/kyně. 
Zkoumány jsou podmínky pro čerpání vzdělávání s ohledem na rovný přístup (nejen) pro ženy a muže. 

 
Výchozí pozitivní informací budiž jednoznačně zjištění, že auditovaná organizace je otevřená 
možnostem vzdělávání svých zaměstnanců/kyň, a ti tuto skutečnost reflektují. Systém vzdělávání je 
zakotven v personální směrnici č. 8 – Plán osobního rozvoje. Konkrétní vzdělávací akce jsou součástí 
ročních Plánů vzdělávání. Ty jsou vyhotoveny na základě potřeb organizace, doporučení vedoucích 
oddělení, vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti a vyhodnocených Vzdělávacích plánů 
pracovníků. Účelnost vzdělávání popisuje Plán osobního rozvoje pracovníka. Směrnice Profesní 
rozvoj pracovníků se zabývá péčí o zaměstnance v souladu s dodržením či dosažením potřebných 
kvalifikací a naplnění kritérií Standardů kvality. 
 
Graf č. 21: Dává Vám zaměstnavatel dostatek příležitostí se odborně vzdělávat? 
 

 
 
I navzdory dílčím nedostatkům v přenosu informací napříč organizací se v otázce vzdělávání s kritickými 
poznámkami auditní tým nesetkal. Lidé se shodují, že dostatek informací o možnostech vzdělávání 
mají. Naopak nedostatek možností nebo příležitostí zapojit se do odborného vzdělávání i vzdělávání 
pro svůj osobní rozvoj pociťují provozní úseky. 
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Graf č. 22: Jste dostatečně informován/informována o možnostech vzdělávání? 
 

 
 
Pokud bychom opět měli shrnout výhrady auditní perspektivou, pak se týkají: 
 
1) Pociťované nedostupnosti užitečných a praktických školení pro řadové zaměstnance/kyně 

všech úseků. 
 
Praxe se na jednotlivých úsecích různí. Nabídky školení realizované přímo v organizaci lidé 
registrují, i když se v některých případech shodují na tom, že není jasné, zda jsou určeny i pro 
provozní zaměstnance/kyně. Zároveň specificky lidé v provozu opakovaně nemají možnost 
účastnit se vzdělávání z provozních důvodů (není možná jejich nepřítomnost na pracovišti po 
dobu školení). 

 
2) Nedostatečně adresného zacílení vzdělávacích aktivit. 

 
Dle výpovědí během měkkých metod auditu v případě pracovníků v přímé péči volba vzdělávání 
více odpovídá vzdělávacím potřebám jednotlivců. U ostatních úseků, kde především odborné 
vzdělávání není možné realizovat a sytit skupinovými programy v rámci organizace, vzniká 
pociťovaný nedostatek. 

 
Supervize jako klíčová rozvojová vzdělávací aktivita je v zařízení dle Plánu vzdělávání 2018, 
realizována v rozsahu 6 setkání ročně. Během rozhovorů a diskusí byla tématizována okrajově. 
 
☺ Dobrá praxe: 
 
✓ Velmi ceníme, že organizace má zpracované Plány vzdělávání na daný rok a Plány osobního 

rozvoje. 
 

✓ Organizace účelně využívá zdroje a některé vzdělávací programy realizuje přímo v organizaci. 
 

✓ Vzdělávání je zaměstnanými celkově hodnoceno jako potřebné, lidé mají motivaci se po odborné 
i osobnostní stránce rozvíjet. 
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✓ V organizaci se osvědčuje vzdělávací akci propojit s neformálním setkáním zaměstnaných napříč 
úseky. Jde o skvělou praxi, která má v sobě potenciál pro ozdravení pracovních i osobních 
vztahů na pracovišti. Výborně! 

 

✓ Organizace skvěle využívá potenciál interních lidí, umožňuje doplnění vzdělání s následným 
posunem do jiných pozic. 

 
☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení 

 
▪ Doporučujeme sledovat linku psychologického bezpečí a osobního rozvoje také v oblasti 

vzdělávání. Jak bylo uvedeno v kapitole č. 1, u nastavení personálních procesů je podstatná 
konzistentnost. Konkrétně - intenzivně rozvíjejte nabídku disponibilních kurzů a seminářů pro 
vedoucí i řadové zaměstnance/kyně tematicky vázanou k aplikované psychologii, péči o tělo i 
ducha. Důraz klaďte na nácvik a trénink, aktivizaci a přímý rozvoj dovedností. 
 
Graf č. 23: Vnímáte vzdělávání zajišťované zaměstnavatelem jako aktivitu, kterou využijete i pro 
svůj vlastní osobní rozvoj? 
 

 
 
Tabulka č. 7: Jaký typ vzdělávacích aktivit preferujete (rozsah, zaměření)? 

Odpověď Četnost 

bez odpovědi 20 

zaměření na metody práce a interakce s cílovou skupinou  8 

psychologie, motivace, komunikace 7 

semináře v organizaci s lektory se zkušenostmi v praxi (4 - 6 hod.) 4 

psychická odolnost, psychohygiena, sebepoznání, vztahy na pracovišti 3 

kde se můžu zapojit 1 

jednodenní 1 

zážitkové, praktické 1 

Lektor PhDr. Jan xxx má vždy co nabídnout. 1 

semináře, konference (4 - 8 hod.) 1 

bazální stimulace 1 
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kurzy, semináře, sociální, zdravotní 1 

exkurze a výměna zkušeností = jiné zařízení, jiné zkušenosti 1 

semináře, výměna zkušeností 1 

výměnná praxe s ostatními organizacemi 1 

školení s praxí 1 

 
▪ Vyrovnávejte příležitosti k čerpání vzdělávacích aktivit v organizaci. Odstraňujte psychologické 

bariéry v čerpání vzdělávacích možností ze strany zaměstnaných. V auditu opakovaně zaznělo, 
že lidé se zdráhají účastnit vzdělávání (i těch krátkodobých) z důvodu loajality ke 
kolegům/kolegyním, kteří by se ocitli v personálně nekomfortní situaci. 

 
2) Dílčí doporučení 

 
▪ V organizaci se osvědčuje formát výměnných stáží v obdobných organizacích. Zaveďte stáže 

jako plošný institut odborného vzdělávání, určený nejen pro management. Posilujte a rozvíjejte 
tuto praxi také u provozních úseků. Doplníte tím chybějící vzdělávací příležitosti, které nejsou 
na trhu běžné. Hledejte např. grantové prostředky pro realizaci stáží.  
 

▪ Častěji využívejte propojení vzdělávání a neformálního setkání. Podpoříte tím tak spolupráci a 
dobrou atmosféru. 

 

▪ Doporučujeme se v plánu vzdělávání zaměřit vedle odborného vzdělávání také na osobní rozvoj 
pracovníků všech úseků (dle vlastního zájmu a preference, případně dle indikace). Moderní styl 
organizace a zaváděné změny demokratického řízení předpokládají společně s růstem organizace 
také rozvoj osobností zaměstnaných žen a mužů. 

 
▪ Zvažte zavedení odborného vzdělávání v duchu stáží na jiných odděleních v rámci organizace. Lidé 

nemají vůči tomuto formátu předsudky. Dopady do týmu budou nejen na odborné úrovni, ale také 
na vztahové – mezilidské. 

 
▪ Do vzdělávacích plánů stabilně zahrnujte „měkké“ formy vzdělávání a osobnostního rozvoje. 

Doporučujeme především individuální a skupinové koučování – jak pro řadové zaměstnance, tak 
pro management. Před každou vzdělávací aktivitou sledujte cíle a očekávání a snažte se o 
důsledné vyhodnocování. 

 
▪ Doporučujeme pracovat intenzivněji s výstupy ze seminářů, školení a stáží ve smyslu šíření 

napříč týmem. V některých organizacích se po návratu za jakékoli vzdělávací akce (byť navštívené 
jediným zaměstnancem) koná následně diseminační seminář pro další členy a členky týmu. 
Proškolený zaměstnanec/kyně sdílí své dojmy, poznatky a zážitky. Osvědčuje se zejména při 
návratu ze zahraničních výjezdů, z různých typů stáží a exkurzí apod. Lze zahrnout do platformy 
horizontálního odborného řízení (viz kapitola č. 4). 

 
▪ Pravidelně uskutečňujte průzkumy vzdělávacích potřeb zaměstnanců/kyň – v zájmu prolnutí se 

strategickými cíli organizace v oblasti HR. 
 
▪ Doporučujeme zcela nerezignovat na zajišťování vzdělávacích možností pro zaměstnance/kyně 

prostřednictvím grantových projektů a v intencích soudobého projektu se obklopit dlouhodobě 
spolupracujícími subjekty. 

 

▪ Standardizujte přístup ke vzdělávání pro všechny úseky, zaměřte se na vzdělávací potřeby všech 
provozních zaměstnanců/kyň, potřebu organizace v tomto ohledu a neopomíjejte ani motivační 
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stránku vzdělávání (vzdělávání může sloužit jako benefit) v oblasti osobnostního rozvoje. 
Osobnostní rozvoj zaměstnaných jdoucí ruku v ruce s odborným růstem je strategické rozhodnutí, 
které z dlouhodobého hlediska umožňuje organizaci přechod na otevřený, demokratický styl 
řízení a podporuje příklon ke stabilitě organizace. 
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Kapitola 8: Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, 

odměňování 

 
V této kapitole je řešen systém hodnocení lidí v organizaci s vazbou na jejich kariérní růst a systém 
odměňování. Zkoumány jsou podmínky pro spravedlivé odměňování. Součástí kapitoly je oblast 
interní cirkulace a zastupitelnosti. 

 
V auditované organizaci je zaveden systém hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců/kyň. Proces 
upravující Postup stanovení osobního příplatku zahrnuje mj. rytmus pracovních hodnocení. U nováčků 
probíhají po ukončení zkušební doby, standardně u zaměstnanců pak 1 x za půl roku. Toto hodnocení 
práce vedoucím pracovníkem je podkladem ke stanovení výše osobního příplatku. 

Hodnocení je zaznamenáváno do hodnotících tabulek, jež obsahují detailní popis jednotlivých 
hodnotících kritérií, včetně škály hodnocení a odpovídajících postojů v rámci daného kritéria. 

Během auditních rozhovorů a diskusí jsme ověřili, že střední management v přímé péči uskutečňuje 
hodnocení s řadovými zaměstnanci/kyněmi na svých odděleních a úsecích. 

Na provozních úsecích jsme však prostřednictvím auditních metod nezaznamenali pravidelný průběh 
hodnotících pohovorů. Naopak pohledem auditního týmu můžeme konstatovat, že zaměstnaní silně 
akcentovali nízkou míru propojení na nejvyšší vedení. Probíhá rychlé hodnocení ad hoc na pracovišti, 
které lidé kvitují a většinově také upřednostňují. Hodnotící rozhovory jako součást personální práce 
v organizaci však plní důležitou rozvojovou linii péče o zaměstnané i rozvoje a stabilizace organizace. 

Auditní tým rozhodně nevolá po formálním doplnění hodnocení příslušnými vedoucími. Cílem 
auditních doporučení je především ošetření vztahu a eliminace nežádoucích dopadů jak na 
jednotlivce, tak na organizaci vyplývající z chybějící komunikace v tomto ohledu. 

Graf č. 26: Jsou podle Vás jasná pravidla a kritéria, která ovlivňují výši nenárokové složky platu 
zaměstnanců/kyň? 
 

 
 

Na rozdíl od řadových zaměstnaných hodnotící pohovory na úrovni středního managementu nejsou 
procesně nastaveny, neprobíhají pravidelně a neprobíhají se všemi. 
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Systém hodnocení je provázán se systémem finančního odměňování. Za účelem stanovení osobního 
příplatku jsou realizovány hodnotící pohovory. Vazba mezi finanční odměnou a prací provedenou 
nad rámec běžných povinností není jednoznačná pro všechny. 

Graf č. 24: Setkal/setkala jste se s tím, že by byl v týmu organizace někdo zvýhodňován bez ohledu 
na svůj pracovní výkon a výsledky své práce? 
 

 

Navzdory tomu, že v dotazníku více jak 80 % respondentů/ek uvedlo, že pociťují dostatek slovní 
zpětné vazby k pracovnímu výkonu, v měkkých metodách se poměrně intenzivně projevil vnímaný 
nedostatek poděkování a pochval – coby nejpřímočařejšího typu pozitivní zpětné vazby. Nejde o 
poděkování mezi kolegy/němi na stejném stupni organizační struktury (typově na jedné směně), ale o 
ocenění, které by mělo být neseno systémem personálního řízení. Rozdíly krystalizují mezi 
jednotlivými úseky. 
 
Z hlediska rozvíjení pracovní motivace a ocenění pracovního výkonu považujeme za důležité zmínit 
také problematiku, která vyvěrala již z předchozích kapitol, zejména v kapitole č. 7. Je jí otázka 
obtížné zastupitelnosti lidí v týmu, která se týká především provozního úseku kuchyně. Nedostatek 
lidí na směnách v případě nárazových situací typu pracovního výpadku (ať už z důvodu nemoci, nebo 
např. vzdělávací aktivity) lidi uvrhá do tíživých pocitů. Pokud z nějakého důvodu absentují v práci, 
mají pocit, že zatěžují kolegy/ně, kteří „za ně“ musí sloužit. 
 
Tento moment považujeme za rizikový z hlediska požadavku pracovní pohody zaměstnance/kyně. 
Práce bez nadbytečného stresu je prvořadým cílem. V důsledku této přetažené loajality se mohou 
projevovat přecházené nemoci, ale také nedostatečný důraz na vlastní vzdělávání a osobní rozvoj. 
Obojí je nežádoucím efektem na cestě k moderní a konkurenceschopné organizaci. 
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Graf č. 25: Získáváte dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu? (myšleno mimo 
výplatní pásku) 
 

 
 
To, že vzájemná komunikace (nesená kvalitním systémem řízení) se promítá i do míry pociťované 
zpětné vazby (nesené systémem hodnocení), je jasně viditelné z tabulky níže. Ta velmi zřetelně 
formuluje priority organizace směrem dovnitř – tedy na úrovni interní firemní politiky a personální 
strategie. Hned na prvním místě s celkovou četností 12 odpovědí jsou kumulovány odpovědi, které se 
svým významem vztahují ke zmiňované kvalitě komunikace, zpětné vazby a zdravé spolupracující 
atmosféry. 
 
Tabulka č. 8: V jakých oblastech by se podle Vás mohlo fungování organizace změnit, abyste byl/byla 

maximálně motivovaný/motivovaná zde pracovat? 

Odpověď Četnost 

bez odpovědi 16 

    

férová komunikace, nezastrašování 

12 

komunikace: nadřízený X zaměstnanec, stejný přístup ke všem zaměstnancům, nevtloukat klín 
mezi zaměstnance nepřímými informacemi 

profesionální komunikace, nezastrašování, férové jednání, nezamlčovat a nemlžit v různých 
situacích, nepopuzování kolektivu vůči sobě, naopak snažit se týmy (kolektiv) stmelovat 

profesionální přístup vedení 

spolupráce a respekt odbor. org. s vedením, zabránění štvavých útoků, boj o budoucí pozice: 
vedoucího pracovníka a ředitele/ky 

stejný přístup ke všem zaměstnancům, nedělat tajnosti - otevřenost vedení 

v oblasti komunikace mezi zaměstnanci a vedením 

vedení – ředitel/ka by se měl/a více zajímat o zaměstnance a komunikovat s nimi se všemi stejně a 
ne mít pouze svoje oblíbence 

víc se zajímat o problémy zaměstnanců a hlavně je řešit 

zlepšení mezilidských vztahů, zvýšení kvalifikované práce nadřízených pracovníků, zlepšení vztahů 
mezi odděleními lepší předávání informací, zlepšení mzdových podmínek 
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zlepšit komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, zapracovat na fungování kolektivů a začít 
konečně fungovat jako tým 

změna přístupu od vedení, více otevřenosti, upřímnosti, lepší zpětná vazba, nevytváření bariér 
mezi jednotlivými pracovišti 

    

jsem spokojená 

9 

jsem spokojená, jak to je, asi by mi nevadilo více peněz 

jsem spokojená, tak jak to je 

myslím si, že není potřeba dělat změny, práci zde mám ráda 

myslím, že nastavení pravidel a profesionality je výborné. Změnit nic, možno jen vylepšovat je vždy 
co :-) 

Nemám žádné návrhy na změnu, jsem tu ráda. 

Nic bych neměnila. 

v ničem 

vše v pořádku 

    

naše organizace funguje dobře, domnívám se, že vedení pracuje zodpovědně. 

6 
na naše oddělení by bylo potřeba o jednoho pracovníka víc 

navýšení pracovníků na patra = zklidnění práce a dostatek času na klienty 

více personálu 

více zaměstnanců v sociálních službách na patrech 

    

nevím 3 

    

aspoň týden dovolené navíc 1 

dobrý kolektiv a dobrá nálada 1 

Myslím, že organizace funguje naprosto bezproblémově. Jistě by však pomohlo snížit míru 
kritičnosti mezi personálem, zaměřit se více na reflexi vlastní práce a v případě nedostatků u 
kolegů podat pomocnou ruku na místo kritiky a drbů. 1 

nechci konkrétně rozebírat 1 

nejednotvárnost, fungování pracoviště 1 

odměny dle odevzdané práce, ne dle obličeje a kamarádíčkování 1 

psycholog  1 

snížení zbytečné administrativy 1 

vedení dle mého názoru dělá, co může 
1 

více benefitů 1 

více se kamarádit s bohatými podnikateli, kteří by byli ochotni kupovat a obdarovávat  
1 
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☺ Dobrá praxe: 
 
✓ Organizace má zavedený standardizovaný systém hodnocení, který se opírá o vnitřní směrnice 

(Systém hodnocení pracovníků, Vnitřní mzdový předpis, Postup stanovení osobního příplatku). 
 

✓ Probíhají pravidelné pracovní pohovory, hodnotící pracovníci mají pro hodnocení zpracovaná 
kritéria hodnocení. 

 
☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
▪ Formulář hodnocení poskytuje hodnotícími i hodnocenému funkční podklad, kterých oblastí si 

všímat, neboť jejich rozvoj je vedením cíleně podporován. Soulad hodnotících kritérií a vnitřních 
organizačních hodnot zajišťuje úzké propojení s požadovanými postoji zaměstnance, které jsou 
předmětem hodnocení. Doporučujeme tato hodnotící kritéria inovovat v souladu s nově 
formulovanou vizí a organizačními hodnotami (viz doporučení v 1. kapitole – formulování vize a 
hodnot dovnitř organizace z pohledu zaměstnance)  

 
▪ K řešení konkrétních (kolizních) situací přistupujte právě skrze tyto hodnoty (otevřenost, 

participace). Aplikujte v konkrétních každodenních situacích zásady práce, v tuto chvíli 
formulované směrem ke klientům. Tyto hodnoty překlopte do vnitřní perspektivy, směrem 
k zaměstnaným. 

 
▪ Pravidelný systém hodnocení (hodnotící pohovory/pracovní rozhovory) si dopřávejte také na 

úrovni středního managementu i neužšího vedení. Poskytnete si tak navzájem rehabilitační 
kúru, podpoříte vztahy, komunikaci, přenos informací a zároveň podpoříte vedoucí pracovnice 
a pracovníky v jejich rolích.  

 
▪ Neopomíjejte při pravidelných pracovních/hodnotících rozhovorech osamělé pozice. Systém se 

lépe udržuje tam, kde je daných pozic více. Vy však potřebujete být v kontaktu se všemi oblastmi 
a cíleně osamělé pozice napojovat na páteř organizačního řízení. 

 
2) Dílčí doporučení: 

 

▪ Testujte i další opatření, která podpoří interní pracovní cirkulaci – např. formou rotace. 
V případě adaptace nováčků navrhujeme zavádět stabilně „kolečko“ s cílem poznat různé provozy 
v rámci organizace, a tím snáze rozumět různým požadavkům a potřebám. V případě již stabilních 
zaměstnanců/kyň doporučujeme zahrnovat tato kolečka do rozvojových cílů v rámci hodnotících 
rozhovorů. „Kolečka“ bývají velmi vlivným nástrojem horizontálního profesního růstu – osvědčují 
se zejména ve společnostech s relativně plochou organizační strukturou. 

 
▪ Nechte se inspirovat jinou organizací a zaveďte systém vnitřních grantů coby předem 

avizovaných odměn za definované pracovní úkoly (větší projekty). Ty by měly odrážet priority 
dle Strategie organizace a podporovat týmovost, angažovanost lidí v organizaci. Nezapomeňte 
v definovaných pracovních úkolech myslet na dostupnost pro všechny úseky – vizí a hodnotami 
potřebujete prosystit i provozní zaměstnance/kyně (všech provozních úseků), ale také 
administrativní pozice. 
 
Tipy na úkoly: 
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- Zpracování brožury či „welcome videa“ pro nové zaměstnance/kyně 
- Vymyšlení a zorganizování týmové neformální akce  
- Nápad a realizace fundraisingové kampaně 
- Vytvoření kreativního seznamu hlavních motivátorů pro práci ve vaší organizaci 
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Kapitola 9: Odchody a propouštění lidí 
 

Kapitola se zabývá personálním procesem odchodů a propuštění lidí z organizace. Důraz je kladen 
na systémové řešení otázky s vazbou na principy rovného zacházení a nediskriminace. Tematizována 
je problematika tzv. mentálních výpovědí. 

 
Vstupní informací do této kapitoly nechť je zjištění, že zaměstnanecký kmen je poměrně stabilní. Za 
posledních 5 let se obměnila 1/3 zaměstnanecké populace. Časté příchody a odchody nejsou pro 
zaměstnance/kyně aktuálním tématem. Míra fluktuace, byť ji zaměstnaní nedokáží přesně 
kvantifikovat, není vnímána jako zatěžující, spíše je dávána do souvislosti s přirozeným životním 
cyklem. 
 
Jako zatěžující z hlediska svého pracovního působení vnímá míru fluktuace 19 % zaměstnanců/kyň. 
Zátěž může představovat jak přímé zaškolování nových lidí, tak také neformální podíl na jejich 
adaptaci, ale také zvýšené nasazení v zájmu srovnání celkového pracovního výkonu na dané směně či 
oddělení po dobu, než se nový člověk plnohodnotně zapracuje. 
 
Graf č. 27: Má pracovní fluktuace (odchody z organizace a nástupy nových lidí) přímý negativní vliv 
na Vaši práci? 
 

 
 
Nadto z pohledu části zaměstnaných vznikají situace rušící dobrou pracovní spolupráci, kdy se 
projevuje nekolegiální chování. Stále však v lidech přetrvává jasné poselství, že je třeba fungovat 
v rámci daných možností a pravidel co nejlépe. Lidé si stále organizaci váží jako významného a 
stabilního zaměstnavatele v kontextu regionu a hlavní motivátor své práce spatřují v poslání 
pomáhající organizace. 
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Graf č. 28: Zvažoval/a jste v průběhu pracovního působení výpověď z vlastní strany?  
 

 
 
Celých 36 % stávajících zaměstnaných během svého působení zvažovalo dobrovolný odchod. Ti, kdo 
se chtěli podělit o faktory, jež nakonec jejich rozhodnutí zviklaly ve prospěch setrvání, uvedli 
následující: 
 
Tabulka č. 9: Pokud chcete, uveďte prosím důvod, proč jste výpověď zvažoval/a: 
 

Odpověď 
šikana mezi lidmi (2) 

nevhodné chování nadřízeného 

nedostatečné ocenění, motivace, minimální mzda na úkor dosaženého vzdělání 

špatné hodnocení od vedení, které neodpovídalo mým pracovním výkonům 

problémy s kolegyní 

neseriózní jednání vedení, rozhádání kolektivu ze strany vedení 

zvýšení kvalifikace (dostudování VŠ) 

špatná atmosféra na pracovišti, ze strany vedení není snaha kolektiv stmelovat, naopak,   
polopravdami ho rozeštvává 

rozumné pracovní změny v práci 

změna 

arogantní chování ze strany vedení 

osobní problém s jednou spolupracovnicí 

ryze z vlastní touhy po lépe placeném místě, nikoliv tedy kvůli nespokojenosti s touto organizací 

spolupracovnice, házela klacky pod nohy (dělala naschvály) 

 
V tabulce výše se poměrně zřetelně zrcadlí, že mezi důvody k mentální výpovědi dominují 
pociťované nerovné vztahy na pracovišti, problematické vztahy na horizontální či vertikální úrovni. 
Za povšimnutí stojí, že finanční důvody nejsou zdaleka tím hlavním faktorem – navzdory rozšířené 
laické představě, že zásadním limitem pro setrvání v sociálních službách je nedostatečné finanční 
ohodnocení. Pokud výroky opět porovnáme s tabulkou č. 8 (kapitola č. 8), získáváme plastický obrázek 
priorit vedení pro nejbližší strategická rozhodnutí v oblasti rozvoje řízení lidí v organizaci. 
 
V tabulce níže (č. 10) jsou naopak uvedeny důvody, které nakonec u lidí dotčených mentální výpovědí 
rozhodly ve prospěch stávajícího zaměstnavatele. 
 
Otevírá se zde prostor pro prosycení lidí nově formulovanou vizí organizace a jeho hodnot 
formulovaných směrem ke svým zaměstnancům. Nově nastolená vize vedení by tak byla správným 
krokem a vysoce podpůrným momentem. 
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Tabulka č. 10:  Co nakonec rozhodlo ve prospěch stávajícího zaměstnání? 
 

Odpověď 
odešla osoba, která šikanovala 

výměna vedení 

neumím dojíždět, v celku dobrý kolektiv, méně stresu v podřízené pozici, nelze si vybírat 

málo pracovních nabídek v okolí (pouze nutnost dojíždění) 

blízkost do práce, v oblasti jiná práce není 

mzda, blízkost zaměstnání od domu (bydliště) 

dobré finanční podmínky 

potřeba zaměstnání 

změna ve vedení 

práce se mi líbí, jsem schopná 

znalost prostředí 

práci mám ráda 

málo pracovních míst 

problém se vyřešil 

Výrazné zlepšení platových podmínek, příjemný kolektiv, kvalitní vedení. Lokace v místě mého 
bydliště. 

nadřízená zařídila společné sezení 

 
☺ Dobrá praxe: 
 

✓ Vedení organizace pracuje s regionálním kontextem a reflektuje situaci na lokálním trhu práce. 
Fluktuace není nadměrná ani nadměrně zatěžující tým. 
 

✓ Vedení organizace reflektuje vnitřní atmosféru panující okolo rizikových faktorů ovlivňující 
upadání do mentálních výpovědí a je motivováno nacházet potřebná podpůrná opatření.  

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení:  

 
▪ Deklarujte nulovou toleranci diskriminace a nerovného zacházení v interních dokumentech i 

v rámci promluv k týmu při řízení lidí. Stanovte procesní pravidlo k řešení podezření na uvedené 
typy chování a začleňte jej alespoň do Pracovního řádu. 

 
▪ Doporučujeme odchodům lidí věnovat minimálně stejnou míru pozornosti jako náborům: 

Především vést s každým odcházejícím člověkem exit rozhovor. Záznamy evidovat a 
vyhodnocovat. Doporučujeme po odchodu člověka provést krátký rozhovor také se zbytkem 
oddělení a vedoucí/m – zajímat se o to, co bude odchod kolegy/ně pro konkrétní jednotlivce 
znamenat za zátěž, jak se s ní mají v plánu vypořádat a jakou podporu by potřebovali/uvítali od 
vedení. Péče o lidi se v každém ohledu vyplatí. 
 
TIP: 
 

✓ Nepodceňujte rituály při odchodech zaměstnaných. Obdobně, jako se věnujete nováčkům 
příchozím do týmu, zaměřte se na rozloučení s odcházejícími. Zorganizujte pro ně 
neformální rozlučkové posezení, podpořte neformální aktivity v týmu (sbírka na dárek pro 
odcházející). 
 

2) Dílčí doporučení: 
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▪ Doporučujeme stanovit tzv. „arbitry/garanty hodnot“. Jejich úkolem by mělo být zajišťování 

náslechů vybraných procesů (porady, workshopy, pohovory, výjezdy…) a jejich kritická reflexe 
z hlediska naplňování firemních hodnot organizace. Jinými slovy, jejich rolí by mělo být dohlížení 
a střežení těch hodnot, které by měly prosakovat do všech dějů a procesů. 
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Kapitola 10: Vnější komunikace, společenská odpovědnost a PR  
 

Tato kapitola analyzuje kulturu organizace z pohledu rozvíjení vnějších vztahů – externí komunikace. 
Důraz je kladen na strategii v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a profilaci firemních hodnot 
navenek. 

 
Zaměstnanci/kyně se v auditu shodují, že pověst organizace má v regionu zvuk. je vnímána jako 
významný a zároveň vyhledávaný lokální zaměstnavatel poskytující jistotu stabilního zaměstnání bez 
vazby na sezónní charakter prací, který je v daném regionu často zastoupen. Sami sebe vnímají jako 
otevřenou organizaci. 

V souvislosti s poskytovanými službami je lidmi v okolí ceněna kuchyně. Veřejnost také přichází na 
realizované akce jako je například Mikulášská apod.  

V souvislosti s péčí klientům je organizace dle vyjádření, která v auditu zazněla, vnímán jako kvalitní 
poskytovatel služeb. V tomto ohledu se vedení daří svoji stanovenou vizi naplňovat. Prostřednictvím 
vnější komunikace se zúročují silné stránky organizace.  

Vedení intenzivně rozvíjí vztahy s odbornou veřejností. Přivádí dovnitř specialisty, pečuje o interní 
expertízu týmu. Spolupracuje s dalšími lokálními poskytovateli stejných služeb a dalšími organizacemi 
v obci, škola a školkami i městským úřadem. Dbá na odbornou pověst, daří se získávat mnoho 
významných odborných ocenění či certifikací. 

 
Graf č. 29: Rozvíjí podle Vás auditovaná organizace smysluplná partnerství a spolupráci s jinými 
institucemi? 
 

 
 

Jedna z formulovaných priorit nejvyššího vedení při nástupu do funkce se týkala důrazu na kvalitu 
poskytovaných služeb. Důraz zcela na místě je korunován díky faktickému úsilí celého týmu mnoha 
oceněními kvality. Jde bezesporu o skvělou praxi. S ohledem na vnější komunikaci jsou získaná 
ocenění skvělou praxí, kterou vedení dokáže dále zúročovat. 

V kontrastu s tím však během diskusí a rozhovorů na všech organizačních úrovních vystupuje 
problematičnost komunikace získávaných ocenění směrem dovnitř organizace v souvislosti 
s hodnocením, především s poskytováním slovní zpětné vazby. 
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Lidé pociťují, že se stejnou měrou podílí na zajištění kvality poskytované péče a ocenění vnímají jako 
nespravedlivé (a to i ti ocenění). Tato poznámka však směruje spíše k organizátorům obdobných 
ocenění, která jsou koncepčně stavěna na jedné konkrétní personě. Na vedení zůstává nalezení 
vhodných způsobů, jak ocenění komunikovat dovnitř týmu jako podporu, nikoli ohrožení nebo zdroj 
rozkolu. 

Otevřenost a důraz na spolupráci se vedení vyplácí z hlediska přínosu nových strategií a inovací. 
Organizace se ve své strategii nezaměřuje na získávání a využívání větších projektových zdrojů 
(programy ESF apod.), nedisponuje v tomto ohledu potřebnými personálními kapacitami ani know-
how pro realizaci těchto projektů vlastními silami. Vedení však nerezignovalo na vyhledávání 
příležitostí, které v rámci svých kapacit může získávat. Důkazem je například rozvoj flexibilních forem 
práce na základě přenosu dobrých praxí z jednoho projektu, zaměřeného na rovné příležitosti nebo 
realizace genderového auditu z projektových zdrojů. Tyto přínosy implementované vedením se 
jednoznačně pozitivně odrážejí na rozvoji personálního řízení a posilování dobré atmosféry 
v zařízení.  

Z hlediska pověsti zaměstnavatele má organizace relativně stabilní základ, na kterém vedení může 
vytvářet budoucí strategii dobrého a vyhledávaného zaměstnavatele.  

Graf č. 30: Jaký obraz navenek vrhá podle Vás organizace jako instituce? 
 
a) Profesionalita (průměr: 1,48) 
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b) Otevřenost (průměr: 1,69) 

 
 
c) Pokrokovost (1,62) 

 
 

d) Pružnost (1,95) 

 
 
Respondenti/ky v dotazníku odpovídali mj. na dotaz, jak vnímají obraz organizace navenek v kategorii 
profesionality, otevřenost, pokrokovosti a pružnosti. Nejlepší průměrnou hodnotu získala 
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„profesionalita“ (1,48). Nejhůře hodnocena byla zaměstnanými pružnost (1,95). Celkově jde ve všech 
oblastech o velmi dobrá hodnocení – převažujícími „známkami“ jsou hodnoty 1 a 2.  
 
Organizace v tuto chvíli nemá nastavenou strategii v oblasti společenské odpovědnosti, což je 
rezerva, jejíž vyplněn může mnohé přinést – především v oblasti náboru nových pracovníků/pracovnic, 
ale také v dalším rozvíjení fundraisingu a PR. V této oblasti FR je vedení organizace aktivní, daří se 
získávat dary na podporu činnosti. Vedení sleduje diverzifikaci zdrojů a získání prostředků na pokrytí 
potřeb, které nejsou předmětem základních služeb. Pravidla pro přijímání darů stanovuje směrnice č. 
9 – Přijímání darů uveřejněná na webových stránkách.  Koncept společenské odpovědnosti se může do 
budoucna stát spolehlivým vnějším komunikačním nástrojem pro interní firemní hodnoty. 
 
☺ Dobré praxe: 
 
✓ Celá řada získaných osvědčení kvality poskytované péče. 

 
✓ Získávání expertů pro rozvoj interních odborností. 

 

✓ Zúročování externích příkladů dobrých praxí a rozvoje partnerství na pozadí projektů 
realizovaných v rámci spřátelených organizací či regionu. 
 

✓ Velmi chválíme propagační letáky. Všechny materiály vyjadřují soulad se zásadami, chceme-li 
vnitřními organizačními hodnotami. 

 
✓ Organizace spolupracuje s širokým spektrem organizací, zahrnující vzdělávací instituce, orgány 

státní správy i samosprávy, odborné organizace, nevládní organizace aj. V rámci aktivizačních 
činností se zapojuje do širokého spektra benefičních a charitativních aktivit. 

 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

1) Strategická doporučení: 
 
▪ Obklopte se experty/kami a vytvořte Strategii v oblasti marketingu a PR. Možná to není zřejmé 

na první pohled, ale právě dobrý marketing a PR mohou být tím, co přiláká k Vaší organizaci nové 
generace zaměstnanců/kyň. Budujte „employer branding“ – ne okázalou formou na dveřích 
veřejné dopravy, ale s citem. 
 

▪ Vytrvejte ve Vašem úsilí v oblasti fundraisingu. Stanovte si strategii a cíle FR proorganizaci na 
příští 3 roky. Promyslete, jak využít úspěchů na poli FR v rámci interní i externí komunikace.  

 
▪ Promýšlejte, jaké jsou cílové skupiny, k nimž potřebujete mluvit v rámci vnější komunikace. 

Přizpůsobte tomu především komunikaci na sociálních sítích a webu. Jednoznačně je potřeba 
myslet na tuto oblast v personálních zdrojích. 
 

▪ Vytvořte koncepci v oblasti CSR a rovných příležitostí. Jde o další segment budování Vaší dobré 
pověsti a značky atraktivního zaměstnavatele. CSR a rovné příležitosti by měly být nosnými 
principy jak pro interní firemní politiku, tak pro vnější komunikaci. Doporučujeme začít cílenou 
strategickou prací na prolnutí interních hodnot do externího PR organizace – jde o první 
podstatný krok směrem k důvěryhodné koncepci společenské odpovědnosti. 
 

▪ Rozvíjejte systematickou spolupráci se středními a vysokými školami, kde studujícím můžete 
přímo sdělit, v čem spočívá výkon práce v organizaci, jaké má výhody a specifika. Novou generaci 
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je potřeba v tomto informačně vyztužit, představy o fungování podobných organizací mohou 
být hodně zkreslené. Firmy v oblasti IT a marketingu si již tímto způsobem své posily do týmu 
vytipovávají, není důvod je nenásledovat, protože i Vy máte talentovaným studujícím co 
nabídnout. 

 
 
2) Dílčí doporučení: 

 
▪ Proškolujte osoby zodpovědné za externí komunikaci v zásadách genderově citlivé komunikace. 

Dopřejte jim také kurzy zaměřené na sociální sítě a komunikaci v online světě, pravidelná školení 
na téma psaní tiskových zpráv a PR článků. V této oblasti vidíme nevyužitý potenciál organizace. 
 

▪ Formulujte slogan vystihující jedinečnost organizace a společně s firemními hodnotami jej 
využijte ve vnější i vnitřní komunikaci. 
 

▪ V oblasti vnější komunikace neváhejte využít audiovizuální formáty. Navrhujeme vložit kameru 
do rukou někomu ze zaměstnanců a představit organizaci veřejnosti jeho očima. Mohou tak vzejít 
zajímavé momenty využitelné v dalším nastavování jak interní, tak externí politiky organizace. 
A nadto získáte neotřelá PR videa. 

 

▪ Zvažte pořádání workshopů a seminářů pro veřejnost v oblasti péče o své blízké. Využít můžete 
i spolupráci s terénní sociální službou. Pokud je to možné, dejte lidem kompetence 
k zorganizování akce se vším všudy – v rámci individuálních plánů rozvoje. 
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ZÁVĚR 

Závěrem bychom Vám chtěli vyjádřit velký respekt, s jakou vůlí se postupnými krůčky věnujete rozvoji 
kvalitní personální práce, cílenému rozvoji vnitřní atmosféry, pracovní spolupráce a vstřícné personální 
politiky vůči individuálním potřebám zaměstnaných žen i mužů (s ohledem na jejich osobní potřeby 
v soukromé sféře). Tyto kategorie společně s otevřenou komunikací jsou charakteristickými rysy moderního 
stylu demokratického řízení, který vedení v organizaci zavádí. Přechod od autoritativního způsobu řízení je 
dlouhodobá záležitost, která vyžaduje pevné odhodlání, stanovení jasné s komunikovatelné vize a hodnot 
a především trpělivé vedení celého týmu s ohledem na čas, který každý člen a každá členka potřebují, aby 
měli možnost k této změně postupně dorůst. Vedení řídí tento nelehký proces změny ruku v ruce 
s rozvojem kvality svých služeb. Překonává problémy, trpělivě a neúnavně hledá a zavádí inovace a 
eliminuje další rizika, která s sebou změna zákonitě přináší. Po zásluze se tak těší respektu a uznání velké 
části zaměstnaných i celého auditního týmu. 

Aktuální období je plné změn a souvisejících emocí, které se budou postupně rozptylovat. Důležité je, aby 
si zaměstnanci/kyně, kteří jsou Vaší hlavní doménou při nastavování profesionálních služeb, našli i 
v budoucím formátu vize důležité motivátory právě pro sebe. Předkládáme Vám přehled stávajících 
motivátorů, jejichž spektrum napovídá, že máte co nabídnout všem generacím potenciálních uchazečů o 
práci, mužům i ženám, juniorům i seniorům. Zásadní je potkat se na hodnotách, o kterých je třeba 
intenzivně v týmu komunikovat. A nebát se vytvořit z nich hlavní PR značku vaší organizace. 

Tabulka č. 11: Jaké jsou 3 hlavní důvody, proč zde pracujete? 

Odpověď Četnost 

blízkost pracoviště k bydlišti 25 

smysluplná práce mě baví a naplňuje 22 

pomoc, práce s lidmi 19 

slušné finance a jistota zaměstnání 17 

dobrý kolektiv na daném úseku (až na výjimky) 10 

vyhovuje mi pracovní doba 8 

možnost uplatnění v oboru 5 

možnost profesního a osobního růstu, profesní vzdělávání 3 

úsměv a spokojenost zákazníků 3 

dobré vedení 2 

komunikace s klienty 2 

pestrá a zajímavá práce 2 

zajímavá práce 2 

že jsem potřebná/ý 2 

děkovné dopisy od zákazníků 2 

pěkné prostředí 1 

postupem času mě to i baví 1 

obyvatelé obce umí ocenit naši práci a to se teprve "počítá"! 1 

mám ráda lidi 1 

mám rodinu a závazky 1 

připravujeme si prostředí sami pro sebe 1 

učím se nové věci 1 

vyhovuje mi směnování 1 

práce v týmu 1 
klidnější zaměstnání 1 

líbí se mi tu 1 
Mohu vykonávat práci ve prospěch lidí. Příjemné pracovní prostředí. Odpovídající 
platové ohodnocení. Empatické a profesionální vedení! Celková mezilidská pohoda. 1 
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stálá pracovní doba 1 

zdravotní stav 1 
zkrácená pracovní doba 1 
znalost prostředí 1 

 
Od auditního týmu jste obdrželi obsáhlou závěrečnou zprávu. Nyní doporučujeme přistoupit 
k doporučením s chladnou hlavou a nepodlehnout stresu, kolik práce je ještě potřeba udělat. Vaše 
pracovitost a zápal se určitě zúročí, ale stanovte si reálné cíle – jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Řada 
doporučení může být realizovatelná postupně během příštích 2 - 3 let.  

Za auditní tým spatřujeme v auditní zprávě souhrnně tyto hlavní priority v oblasti cílů: 

1) Nově v intenzivní spolupráci s širokým týmem formulovat jedinečnou vizi, vlastní organizační 
hodnoty a strategické cíle – důsledně v oblasti klíčových HR procesů (tedy nezbytným 
pohledem dovnitř organizace – nábor a adaptace, řízení a komunikace, hodnocení a 
odměňování, vnější komunikace a PR). 

2) Zapracovat intenzivně na náboru, adaptaci a vnější komunikaci s cílem doplnit do týmu 
chybějící generace. Především nacházet klíč k oslovení mužů a nejmladší generace (pracovních 
juniorů). 

3) Stabilizovat stávající zaměstnanecký kmen – identifikovat a ocenit významné opory v týmu, 
nést k lidem sdělení, že o ně stojíte a chcete na naplňování vize spolupracovat právě s nimi 
(nikoli bez nich). Aktivně, velkoryse, trpělivě a opakovaně vytvářet prostor v intenzivní 
komunikaci pro odplavení vzájemných křivd a neporozumění všude tam, kde vázne spolupráce 
a došlo k narušení osobních vztahů.  

4) Nutným předpokladem je nastavení manažerských a osobnostních profilů středního 
managementu a poměrně striktní trvání na kvalitních výsledcích personální práce – s tím 
souvisí rozvoj kompetencí rovněž HR oddělení. 

5) Celkově revidovat systém hodnocení lidí. Dobré praxe ve formě pravidelných hodnocení a 
propracovaných podkladů k hodnocení inovovat, zavést pravidelná hodnocení pro střední 
management s využitím 365° zpětné vazby. Vytvořit systém vnitřních grantů, tedy předem 
formulovaných dílčích úkolů, za které je vypsána konkrétní odměna. 

6) Celkově změnit formát distribuce pracovních úkolů – rozprostírat do týmu zvládnutelné výzvy, 
aktivizovat je k participaci na vizi a ukázat jim mnoho různých možností, jak se mohou zapojit 
– s vazbou na finanční ohodnocení.  

Vzhledem k tomu, že současné vedení je v souladu s (prozatím ne příliš aktivně prosazovanými) 
firemními hodnotami, manažersky se rozvíjí a hledá vhodné koncepty strategického rozvoje 
(pojmenování vize), je lidské a sebereflexivní, máte všechny předpoklady tyto výzvy zvládnout. Opřít 
se přitom můžete o motivovaný tým, který při správném vyvážení procesů a vztahů bude Vaší 
absolutní oporou. Jsme přesvědčeni, že úkoly, které jsou před Vámi, zvládnete a budete i do 
budoucna naplňovat vizitku „dobré adresy“ pro nově příchozí zaměstnance. 

Blahopřejeme k absolvování genderového auditu a upřímně Vám držíme palce. 

Za auditní tým Centra Kašpar 

Mgr. Jana Benešová, PhD. 
Ing. Monika Gavlasová 
Ivana Sulovská, DiS. 
 
© Centrum Kašpar, z. s., 2018  
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PŘÍLOHA č. 11: 
 
1) Baby boomers  

Jedná se o generaci narozenou v letech 1946 až 1964. Generace Baby Boomers bývá často ve stresu, a 
pod tlakem - mají málo volného času, který věnují rodině. Často se jim říká generace workoholiků. 
Někdy se používá také označení „sandwichová generace“, neboť mají stále ještě ne zcela samostatné 
děti, a přitom již často pečují o někoho z rodičů. 
 
Charakteristika: 
Generace se v pracovním prostředí vyznačuje sebedůvěrou, se kterou přistupuje k pracovním úkolům, 
důraz kladou na budování týmu, preferují skupinová rozhodnutí a spolupráci, nemají rádi konflikty a 
snaží se jim vyhnout. Jako jejich hodnoty lze označit individualitu, prosperitu, vlastnictví, zdraví a 
pohodu. Jsou vztahově a výsledkově orientovaní, věří v osobnostní růst, to vede k tomu, že se věnují 
několika aktivitám jak v zaměstnání tak mimo něj. Mohou nabídnout stabilitu, vyspělost, zkušenosti a 
leadership.  
 
Nábor a motivace: 
Při oslovení této generace je třeba zaměřit se na čas, rodinu a jejich osobní rozvoj. Při náboru této 
generace je dobré se zaměřit na nástroje pro kariérní růst (vertikální či horizontální), mzdu a status v 
rámci společnosti. Je dobré nabídnout jim další vzdělávání, stejně tak i možnost mentorování mladších 
pracovníků/pracovnic. 

 
2) Generace X 

Jedná se o generaci narozenou v letech 1965 až 1979. V České republice se označuje jako Husákovy 
děti. Jedná se o reaktivní, pesimistické a inovativní osoby, které jsou skeptické, přizpůsobivé a neustále 
něco hledají. Přestože jsou ochotní tvrdě pracovat, je to jen část jejich života a ne ta nejdůležitější. 
Přednější je pro ně rodina (reakce na vzor rodičů). 
 
Charakteristika: 
Mezi hodnoty Generace X patří skloubení pracovního a osobního života  - tzv. work-life balance, 
důležitá je pro ně také nezávislost. Nic nevnímají jako trvalé a absolutní, jsou nedůvěřiví, především 
vůči zaměstnavateli a vládě. Neustále hledají pravdu. 
 
Nábor a motivace: 
Jejich nadřízený by měl zjišťovat jejich názor a poskytovat jim pravidelnou zpětnou vazbu, mít pravidlo 
otevřených dveří, poskytovat jim příležitosti ke zvýšení znalostí a pomoci jim získat dovednosti, které 
pak mohou využívat. Dále by společnost měla podporovat mentorování, umět rozpoznat konflikty, 
poskytovat jim flexibilní pracovní dobu a alternativní pracovní podmínky. Důležité je pro ně uznání a 
podpora jejich samostatné práce.  
 
V zaměstnání hledají shodu mezi hodnotami společnosti a jejich vlastními hodnotami, vysoký důraz 
kladou na plat a benefity, možnost rozvoje a kariérního růstu. Aby si zaměstnavatel udržel Generaci X 

                                                           
1 Použité zdroje:  
FLENEROVÁ, Anežka. Generace X, Y, Z na trhu práce. Praha: ČVUT 2017. Bakalářská práce. České vysoké učení 
technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 
HARBERT, Anita, DUDLEY, Donald. Managing Multiple Generations in the Wokrplace [online]. 2007. Dostupné z: 
http://calswec.berkeley.edu/files/rtn-literature-review-files/multiple_gens_wkplace.pdf  
MCCRINDLE, Mark. The ABC of XYZ: understanding the global generations. Sydney: UNSW Press, 2014. ISBN 
1742230350.  
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v organizaci, musejí jim dát najevo, že si jich váží, dát jim prostor, aby si mohli věci dělat po svém. 
Generace X musí mít pocit, že je součástí společnosti a může jí přidat hodnotu. Od společnosti vyžadují, 
aby byla transparentní a čestná, etická a vzájemně se v ní lidé respektovali. Chtějí, aby společnost byla 
uvolněná a aby nemuseli nosit formální oblečení. Aby neodešli ze společnosti, musejí mít pocit, že 
jejich potřeby kariérního postupu jsou uspokojovány, předpokládají, že jejich nadřízený bude mít plán 
jejich postupu. Nezajímá je název jejich pozice, ale typ práce, kterou vykonávají. Mají rádi, když jsou 
mentorováni a podporováni v jejich kariérním rozvoji. Nevadí jim dávat zpětnou vazbu ostatním, 
pracují v multikulturním nastavení, chtějí zábavu v zaměstnání.  
 
Pro Generaci X jsou také důležité webové stránky společnosti. Měli by tedy mít jednoduchou cestu 
k zobrazení pracovních příležitostí. Dále by neměly obsahovat žádné nefunkční odkazy. Důležitá je 
také pozitivní značka zaměstnavatele. Při náboru je důležité apelovat na jejich zájem se učit, zvýraznit 
placené vzdělání a vývoj jejich dovedností. 
 
Zaujmout je lze designem, zábavou a zážitky, důraz kladou na vyjádření svého vlastního názoru. 
Firemní kultura by měla zahrnovat: 

▪ Strukturu rozvoje, která umožňuje příležitosti, kde se mohou jedinci zlepšit;  
▪ Příjemné a svobodné pracovní prostředí;  
▪ Flexibilní pracovní doba;  
▪ Příležitosti ke kariérnímu postupu založené na dovednostech;  
▪ Jasné zadávání pracovních úkolů a očekávání;  
▪ Nechat jim prostor volně udělat práci poté, co jim byli podány detailní informace;  
▪ Zpětná vazba, která se týká práce, kterou dokončili;  
▪ Existence flexibilního pracovního stylu, takže si mohou vytvořit rovnováhu mezi pracovním a 

rodinným životem.  
 

3) Generace Y 
Generaci Y tvoří osoby narozené od roku 1980 do roku 1994. Pojmenováni jsou tak, protože se hodně 
ptají proč (foneticky „WHY“). Nejčastěji bývají nazýváni jako Millenniálové.  
 
Charakteristika: 
Generaci Y lze charakterizovat jako generaci, která si raději užívá, než aby se k něčemu zavázala. Na 
druhou stranu jsou tolerantní vůči odlišnostem. Generace Y si cení přátelství, které je pro ně mnohdy 
důležitější než rodina, a je si vědoma sociálních problémů. Žijí teď a tady, organizují si práci okolo svého 
soukromého života. Je to generace zaměřená spíše na výsledek než na procesy. Jsou dobří v multi-
taskingu, dokáží pracovat na několika projektech najednou, aniž by měli pocit, že jsou ve stresu. Často 
se o nich říká, že jsou nespolečenští, a to hlavně díky tomu, že často využívají informační technologie 
ke kontaktu se svými známými. 
 
Nábor a motivace: 
Mají rádi, když vstupní pohovor neprobíhá strojeným typickým způsobem, ale jako opravdová 
konverzace. Nejlepší způsob navázání vztahu s Generací Y je další jedinec z Generace Y. Nejlepší je, 
když jim otázky zodpoví zaměstnanec, který je oddaný společnosti. Tento člověk pak působí jako 
poradce po nástupu nového zaměstnance. Generaci Y lze zaujmou také videem např. krátký rozhovor 
se zaměstnanci. 
 
Na tuto generaci je dobré cílit přes sociální sítě, studentské portály či navázat spolupráci s 
univerzitami nebo dokonce vytvářet speciální studentské programy jako např. tzv. trainee programy 
či stáže. Zdůrazňují jim kariérní růst, poskytované benefity. Důležité je zaměření se na zaměstnaneckou 
značku. Jako nástroj při náboru jsou vhodná assessment centra, kompetenční metody pohovoru či 
modelové situace, které jsou vytvořeny z reálných situací. 
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Ke snížení fluktuaci může pomoci dobře navržený adaptační program, zejména se jedná o metody 
jako koučování a mentorování. Pro Generaci Y je mentorování velice důležité. Je to dobrý způsob, jak 
ji naučit hodnotám organizace stejně tak jako získat vhled do nového odvětví. Nemohou být šťastní, 
aniž by vnímali důležitost jejich práce. Nevidět cíl práce způsobuje, že jsou frustrovaní a demotivovaní. 
Proto je důležitá komunikace a otevřenost ze strany mentorů. 
 
U Generace Y se obecně doporučuje dobrá komunikace – přesné vymezení očekávání, pravidel a 
odpovědností. Je důležité, aby se cítili jako součást organizace a pracovali ve skupinách a týmech, ve 
kterých spolupracují na úkolech. Je důležité, aby každý věděl, jak přispívá k organizaci. Zaměstnavatel 
by jim měl poskytnout nepeněžní odměny, vyzývat je při každé příležitosti. Zaměřit by se měli na 
mezilidské vztahy, poskytnout jim možnost růstu a flexibilitu. Preferují emailovou komunikaci. Měla by 
jim být poskytnutá okamžitá pochvala za jejich úspěchy. 
 
Ve srovnání s předchozími generacemi je méně loajální k zaměstnavateli, jsou orientováni na 
krátkodobé pracovní vztahy. S technologií umí dobře zacházet, jsou mobilní a ochotní se učit. Důležité 
je pro ně uznání a individuální přístup, které v zaměstnání očekávají. Lze je motivovat kreativitou a 
variabilitou práce. 
 
Potřebují vedoucího, který si váží komunikace a ne pouze autority, někoho, kdo jim jde příkladem a 
zapojí je do procesu, a ne někoho, kdo je jen řídí a nařizuje jim.  
Nezajímá je pouze popis pracovních činností, ale pracovní prostřední, kultura, variabilita, zábava, 
vzdělávání, styl řízení a flexibilita. Jsou motivování ke změně zaměstnavatele velkou značkou, stabilním 
zázemím nebo výzvou.  
 
Generace Y dává přednost volnému času, zároveň klesá význam finančního ohodnocení, kterému 
nepřikládají tak vysoký důraz. Přidaná hodnota pro ně je práce, která má význam. Vyhledávají co 
nejlepší pracovní podmínky. Do popředí se dostávají další odměny. Podle výzkumů je jedním z 
nejdůležitějších motivačních faktorů Generace Y úroveň manažerského vedení. To přináší požadavky 
na kompetence vedoucích, které lze shrnou do následujících bodů: vedení místo řízení, diverzita, 
sebeřízení a sebe rozvoj a podpora učící se organizace. 
 
4) Generace Z 

Do Generace Z se řadí lidé, kteří se narodili v období od roku 1995 do roku 2009. Někteří autoři ji 
definují jako generaci, která vyrůstala pouze v novém století. Generace Z často splývá s generací Y pod 
označením Millenniálové. Generace Z se vyznačuje svobodou, individualismem, rychlostí a závislostí na 
technologiích. Jsou to děti počítačů, GSM a Internetu. Sociální sítě jako je Facebook, Twitter, Instagram 
se staly nedílnou součástí jejich života. 
 
Charakteristika: 
Jejich rodiče dávají přednost úkolům, aktivitám ve škole před bezstarostným dětstvím, bojí se o své 
děti, nenechávají je hrát si na ulici nebo na hřištích samotné. To vše způsobuje rychlejší dospívání této 
generace. Výborně zvládají multi-taskting, rychle se přesouvají od jedné věci k druhé, dávají větší důraz 
na rychlost než na přesnost. Znají akorát prostředí, kde vše je bezdrátově připojené a jen pár kliknutí 
vzdálené. Celý svět je jim otevřený. 
 
Nábor a motivace: 
Nejsilnějším motivátorem této generace je zvědavost, ale také peníze stejně tak jako možnost 
pomoci lidem. Nejdůležitější je pro ně work-life balance a stabilita práce. Jsou velice zvídaví, méně 
optimističtí ohledně jejich pracovních příležitostí než Generace Y.  
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Důležitými motivátory bývají: 
 
▪ Vztahy na pracovišti  

Zavedení malých pracovních skupin, které mají silného vedoucího, pevné a přesně stanovené rozkazy 
a chování vůči zaměstnanci jako k vnitřnímu zákazníkovi.  
 
▪ Vzdělávání  

Mezi mladou pracovní silou se objevuje mezera v dovednostech, která se však netýká technologií, ale 
„soft skills“ - osobní odpovědnost, řešení problémů, time management a vzájemná komunikace. 
Jedná se dlouhotrvající proces, který učí pracovní návyky a řízení pracovních vztahů.  
 
▪ Jasná definice rolí  

K tomu, aby Generace Z mohla převzít práci rychle, efektivně a přitom uspět, potřebují velmi dobrou 
strukturu a definici rolí a odpovědností. Měla by se jim dát úzká specializace, hodnotící systémy a 
odměny a definice odpovědností ke každé určené věci, kterou mají dělat.  
 
▪ Převzetí kontroly nad sociálními sítěmi  

 
▪ Loajalita  

Silně reagují k jasně definovaným výměnám „čas/úkol“ za jasně stanovené odměny. Nejefektivnější 
způsob, jakým řídit jejich výkon a udržovat pracovní vztah s touto generací, je vyjednávání ze strany 
manažerů/manažerek o výkonu a odměně v otevřené komunikaci, která se musí odehrávat v průběhu 
jejich vztahu a neustále se opakovat.  
 
▪ Vytváření vysněné práce  
K udržení těchto jedinců je potřeba umět vytvořit vysněné zaměstnání. K jeho vytvoření je třeba 
dlouhodobé porozumění v oblasti pracovních podmínek, odměňování, flexibility. Za to se společnosti 
odmění dlouhodobým pracovním vztahem.  
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PŘÍLOHA č. 2 

                                            MZDA A JEJÍ SOUČÁSTI 
Část mzdy nároková/ 

nenároková 
 Popis 

Platový tarif nároková Dle platové třídy a 
platového stupně 

Pracovní náplň 

Příplatky nároková Příplatek za třídnictví ve 
výši 400 až 1000 Kč 

Práce třídního učitele (viz pracovní náplň) 

 nenároková Osobní příplatek ve výši až 
20% PT 

Specifické úkoly, hodnotící kritéria (viz 
pracovní náplň – vytučněno, příloha) 

 nároková 
 

Příplatek za vedení do výše 
41% PT 

Vedení úseku (ředitelka, vedoucí ŠJ) 

 nároková Specializační příplatek ve 
výši 1000 Kč 

Specializační činnost (ICT koordinátor) 

 nároková Příplatek za dělenou 
směnu 

Provozní zaměstnanci 

Mimořádná 
odměna / 
Dohoda o 
provedení práce 
/ Bonusy 

nenároková Mimořádné činnosti 
 
 

Účast na osobnostním vzdělávání 
Účast na supervizích a interním lektoringu 
Organizace a aktivní účast na pobytových 
akcích 
Organizace a aktivní účast na mimoškolních 
akcích 
Organizace a aktivní účast na regionálních 
akcích, jež zviditelňují zařízení 
Organizace a aktivní účast na vystoupeních 
pro veřejnost 
Vedení zájmových kroužků 
Rozvoj spolupráce s dalšími školami a 
organizacemi 
Zpracování projektů 
Získání dotací a sponzorských darů pro 
rozvoj činnosti 
Prezentace práce školy v tisku, na webu, na 
konferencích 
Výroba pomůcek pro efektivnější práci 
Zpracování fotodokumentace a vedení 
kroniky 
Používání soukromého vozidla pro služební 
účely 
Semináře a kurzy pro rodiče a veřejnost 
Inovace prostředí (zahrady, vnitřní prostory) 

Top odměna nenároková  Organizace a zajištění společné akce pro 
celý kolektiv 

                                                         


